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RESUMO 

Os processos de tomada de decisão turística são teorizados a partir de modelos 
gerais baseados na crença de que os viajantes são decisores racionais capazes de 
maximizar a utilidade de suas decisões. Esta dissertação confronta essa abordagem 
destacando a possibilidade de integração de pesquisas mais recentes provenientes 
do campo do comportamento do consumidor, que reconhecem a possível 
pluralidade no raciocínio dos indivíduos e nos estilos de tomada de decisão, aos 
modelos de tomada de decisão turística. Com base teórica na psicologia cognitiva e 
na Economia Comportamental, expõe-se que a observação da escolha turística, de 
maneira geral, deve adicionalmente integrar os processos psicológicos individuais 
que determinam a utilização de estratégias de escolha. As teorias econômicas e 
psicológicas tradicionais sugerem que ter mais opções é benéfico para os tomadores 
de decisão. No entanto, de acordo com a teoria da Sobrecarga de Opções, o 
excesso de opções pode, por vezes, causar resultados opostos, como a paralisia 
decisória em que os consumidores "abandonam a escolha". A sobrecarga de 
opções, denominada em inglês como choice overload, foi abordada e discutida por 
pesquisadores como Iyengar e Lepper (2000), Schwartz (2002), Iyengar, Jiang e 
Huberman (2003), Jessup et al. (2009), Scheibehenne et al. (2009) e Scheibehenne 
et al. (2010). Considerando a extensa variedade de produtos turísticos, o objetivo 
principal desta dissertação foi verificar a hipótese de sobrecarga de opções no 
contexto da indústria do turismo, em especial na escolha de destinos para compor 
um roteiro de viagem. Para isso, através de metodologia experimental, a decisão de 
viajantes comuns foi simulada diante de cenário proposto e de distribuição aleatória 
dos participantes do estudo em dois diferentes grupos de escolha, com menos (14) 
ou mais (70) opções de destinos turísticos. Em linha com as pesquisas citadas, os 
resultados do estudo mostraram que ter mais opções aumentou a probabilidade do  
abandono da escolha própria, corroborando a existência da sobrecarga de opções 
na indústria do turismo, sobretudo na elaboração de roteiros turísticos. O presente 
estudo também demonstrou que outros efeitos como menor nível de familiaridade 
com o conjunto de opções, idade superior a 45 anos e o sexo dos indivíduos, podem 
leva-los a diferentes comportamentos decisórios e ao abandono da escolha própria 
no processo de decisão proposto. Uma vez verificada a presença da sobrecarga de 
opções no processo de escolha de destinos turísticos e na tomada de decisão de um 
viajante frequente, algumas implicações práticas e possíveis pesquisas futuras são 
discutidas no corpo principal desta dissertação. 

Palavras-chave: Marketing turístico. Comportamento do turista. Tomada de decisão 
no turismo. Economia comportamental no turismo. Sobrecarga de opções. 
Abandono da escolha. 
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ABSTRACT 
 

The decision-making processes of tourism are theorized from general models based 
on the belief that travelers are rational decision makers capable of maximizing the 
utility of their decisions. This dissertation confronts this approach by highlighting the 
possibility of integrating more recent research from the consumer behavior field, 
which recognizes the possible plurality in the reasoning of individuals and in the 
styles of decision-making, to the models of tourism decision-making. On the 
theoretical basis of cognitive psychology and behavioral economics, it is indicated 
that the observation of the tourist choice, in general, should also integrate the 
individual psychological processes that set the use of strategies of choice. Traditional 
economic and psychological theories suggest that having more options is beneficial 
to decision-makers. However, according to the choice overload theory, too many 
choices can sometimes lead to conflicting outcomes, such as the decision-making 
stalemate in which consumers "give up the choice". The choice overload was 
extensively discussed by researchers such as Iyengar and Lepper (2000), Schwartz 
(2002), Iyengar, Jiang and Huberman (2003), Jessup et al. (2009), Scheibehenne et 
al. (2009) and Scheibehenne et al. (2010). Considering the wide variety of tourist 
products, the main objective of this dissertation was to verify the hypothesis of choice 
overload in the context of the tourism industry, especially in the choice of destinations 
to compose a travel itinerary. To do so, through an experimental methodology, the 
decision of common travelers was simulated before the proposed scenario and 
random distribution of study participants in two different groups of choice, with fewer 
(14) or more (70) tourist destination options. In line with the research cited, the 
results of the study showed that having more options increased the probability of 
abandoning one's own choice, corroborating the existence of the choice overload in 
the tourism industry, especially in the elaboration of tourist itineraries. The present 
study also showed that other effects such as lower level of familiarity with the set of 
options, age over 45 years and the sex of the individuals, can lead them to different 
decision-making behaviors and the abandonment of their own choice in the proposed 
decision process. Once the presence of the choice overload in the process of 
choosing tourist destinations and in the decision-making of a frequent traveler has 
been verified, some practical implications and possible future research are discussed 
in the main body of this dissertation.	

	
Keywords: Tourism marketing. Tourist behavior. Decision-making in tourism. 
Behavioral economics in tourism. Choice overload. No choice. 
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INTRODUÇÃO 
	

 Nas últimas décadas, a sociedade contemporânea está envolta em 

transformações céleres, que trazem novos cenários, comportamentos, hábitos e 

problemáticas. A indústria do Turismo, em especial, tem sido profundamente 

impactada pela internet, pela globalização, pelos avanços tecnológicos e os novos 

padrões comportamentais de consumo. Tais fenômenos vêm reestruturando tanto a 

cadeia produtiva da prestação de serviços na atividade turística, como o processo de 

decisão do consumidor de viagens. 

 Buhalis e Law (2008) afirmam que a internet e as TIC (tecnologias de 

informação e comunicação) aumentaram drasticamente a quantidade de informação 

e o número de opções disponíveis a serem exploradas pelos indivíduos. Para estes 

autores, na atual busca por conteúdo, os indivíduos vivenciam múltiplos ambientes, 

canais e provedores, recebendo os mais diversificados estímulos e se tornando mais 

experientes e capacitados. 

 Sob esta perspectiva, os indivíduos vivenciam grande multiplicidade e oferta 

de produtos e serviços turísticos, sendo levados a necessidade de escolha entre um 

crescente número de opções disponíveis. Para Postrel (2005), em termos do número 

de escolhas na vida cotidiana nos dias de hoje, a sociedade experimenta uma 

"revolução de variedades".  

 Novas tecnologias para reservas e compra de serviços online, realizadas 

através das OTAs (Online Travel Agencies), estão disponíveis em qualquer fase do 

planejamento de viagem. Ferramentas de tecnologia avançada, como mídias sociais 

e aplicativos móveis, são constantemente desenvolvidas e oferecidas aos 

consumidores turísticos, os amparando no processo de decisão, trazendo acesso e 

troca contínua de conteúdo e serviços, e simultaneamente, os saturando  com 

enorme quantidade de informação a ser processada na decisão de compra 

(BUHALIS, LAW, 2008).   

 Por vezes, o ambiente de informação é tão complexo que pode aumentar as 

incertezas das escolhas e diminuir a eficácia dos processos de pesquisa 

(BETTMAN, LUCE, PAYNE, 1998). Desta forma, os consumidores podem ignorar a 

informação disponível, especialmente se eles não a percebem como relevante para 

seus objetivos de tomada de decisão (JUN, HOLLAND, 2012).  

 Assim, nota-se que o uso da informação tornou-se um importante aspecto a 
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ser observado e considerado por aqueles que desejam se aprofundar na análise e 

tentativa de compreensão do campo de estudos sobre a tomada de decisão no 

turismo. À medida que se transformou em uma indústria global, que emprega 

pesquisa, tecnologia e marketing sofisticados, é razoável supor que os processos de 

decisão turística também tenham se transformado. 

 Por meio da reflexão sobre as mudanças sociais motivadas pela tecnologia e 

seus reflexos no processo de decisão do consumidor turístico, esta dissertação se 

inclina para o atual desafio vivenciado pelos indivíduos de tomar boas decisões em 

meio a tantas informações e ofertas diversificadas. Aparentemente os avanços 

tecnológicos entregaram ao indivíduo o poder da decisão, sendo este capaz de 

escolher o melhor para si próprio, considerando seu orçamento financeiro e desejos. 

Contudo, este trabalho questiona se seriam os indivíduos de fato capazes de 

exercer plenamente esse poder.  

 Ao se considerar, por exemplo, uma pessoa que deve escolher os destinos 

turísticos para uma viagem nos dias atuais, as informações e alternativas 

disponíveis para a tarefa são incontáveis. O levantamento de dados, se conduzido 

pessoalmente, poderia  levá-lo a uma ótima escolha, já que se basearia em suas 

próprias curiosidades, necessidades e avaliação de alternativas. Suas decisões 

estariam alinhadas às suas características, interesses e possibilidades. No entanto, 

ainda assim, esse indivíduo se sente incapaz de processar adequadamente todas as 

opções e decide entregar a um profissional especialista em viagens a escolha dos 

destinos de seu roteiro turístico, abdicando, portanto, da sua liberdade de escolha. 

Tomando por referência o modelo de tomada de decisão no turismo, esta 

dissertação indaga se não seria razoável considerar a possibilidade de relevantes 

alterações neste processo de escolha.  

 Ao longo das últimas cinco décadas de desenvolvimento teórico e empírico, o 

processo de decisão do consumidor recebeu destaque na pesquisa e literatura do 

marketing turístico (SMALLMAN, MOORE, 2010). Os principais modelos de tomada 

de decisão neste campo são baseados e refletidos em alguns padrões já 

anteriormente desenvolvidos na pesquisa de marketing e do comportamento do 

consumidor (HOWARD, SHETH 1969; ENGEL, KOLLAT, BLACKWELL, 1968). O 

turismo, como campo de pesquisa, adaptou estas teorias de forma bastante 

específica de modo a se adequar aos parâmetros contextuais do fenômeno 

(MCCABE et al., 2016).  
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 No campo de estudos da economia, em princípio, os pesquisadores do 

consumo tradicionalmente abordaram a tomada de decisões sob uma perspectiva 

racional. Conforme descreve Heukelom (2014), os indivíduos integram, calma e 

cuidadosamente, o máximo de informação possível com o que já sabem sobre um 

produto ou serviço, pesando as vantagens e desvantagens de cada alternativa, até 

chegar a uma decisão satisfatória.  

 Foi essa perspectiva que, ao longo de muitos anos, dominou os estudos de 

marketing e da pesquisa do comportamento do consumidor, desenvolvendo-se, 

portanto, sob a influência da teoria econômica clássica e da premissa de um 

consumidor racional (HEUKELOM, 2014). A teoria econômica clássica tem três 

pressupostos básicos, no que tange o comportamento humano: (1) pessoas têm 

preferências conhecidas; (2) pessoas agem com base em informações completas; e 

(3) pessoas agem racionalmente buscando maximizar a utilidade de suas decisões 

(HEUKELOM, 2014). 

 No campo de estudos do turismo, os modelos gerais de decisão refletem um 

processo de compra linear e sequencial, que inclui o planejamento pré-viagem; a 

antecipação e a busca de informações; a experiência em viagem; e a reflexão e 

sensação na experiência pós-viagem (CLAWSON, KNETSCH, 1966; WAHAB, 

CRAMPON, ROTHFIELD, 1976; SCHMOLL, 1977; MAYO, JARVIS, 1981; 

MATHIESON, WALL, 1982; ENGEL, BLACKELL, MINIARD, 1986).  

 Para Mathieson e Wall (1982), o comportamento do consumidor na compra 

turística também é um processo linear, que envolve o sequenciamento de cinco 

etapas (Fig. 1):  

 
Figura 1: Modelo de comportamento na compra de viagens 

 

 Fonte: MATHIESON e WALL (1982). 

 McCabe et al (2016) apontam que, ao adotar uma abordagem 
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compra turística tendem a avaliar os vínculos entre produtos ou serviços e 

resultados no comportamento do consumidor (atitudes e intenções, por exemplo). 

Assim sendo, esses modelos consideram os tomadores de decisão turística sob uma 

perspectiva racional, uma vez que suas escolhas são determinadas principalmente 

pelas considerações esperadas de utilidade e preço/valor (MCCABE et al, 2016). 

Por conseguinte, observa-se que a perspectiva da racionalidade, apoiada na teoria 

econômica clássica e adotada durante muitos anos nos estudos de marketing e do 

comportamento do consumidor, também se faz presente no campo de estudos do 

turismo. 

 Sirakaya e Woodside (2005) reiteram que ao adotar processos de decisão 

lineares e sequenciais, o modelos gerais de decisão turística afirmam o pressuposto 

de que os consumidores de viagens são maximizadores de utilidade racional. Como 

exceções a estes modelos, pode-se destacar a estrutura geral dos sistemas das 

decisões de escolha do consumidor (WOODSIDE, MACDONALD, 1994) e os 

modelos subsequentes de Decrop (1999, 2014), que argumentaram que os 

processos de escolha dos turistas nem sempre são racionais, mas também podem 

ser conduzidos por aspectos sociais e emocionais. 

 Decrop (2014) aponta que muitos pesquisadores criticaram os modelos 

decisórios de compra turística e se dedicaram a revisar os modelos gerais de 

tomada de decisão, questionando os méritos relativos aos mesmos (JENG, 

FESENMAIER, 2002; SIRAKAYA, WOODSIDE, 2005; SMALLMAN, MOORE, 2010). 

Alguns autores reconheceram que os turistas, confrontados com muita informação, 

decompõem a tomada de decisões em unidades ou etapas gerenciáveis (EYMANN, 

RONNING, 1997), que incluem uma decisão inicial de férias, seguidas de tipo de 

motivação e tipo de destino (NICOLAU, MAS, 2005, NICOLAU, MAS 2008).  

 Estes estudos passaram a abordar as entradas, variáveis e saídas de todo o 

processo decisório por meio de uma macro-perspectiva, reconhecendo a 

complexidade inerente a tomada de decisões de viagens (SIRAKAYA, WOODSIDE, 

2005). No entanto, apesar deste avanço teórico, McCabe et al. (2016) indicam que 

ainda permanecem indefinidas algumas questões fundamentais sobre a medida em 

que os modelos conceituais de decisão ainda adotados no campo de estudos do 

turismo realmente refletem o atual comportamento de compra do consumidor. 

 Embora consumidores, em geral, sigam etapas durante o processo decisório 

de compra, conforme postulado pelos modelos de tomada de decisão supracitados, 
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em algumas ocasiões, muitas decisões de consumo não seguem um roteiro preciso. 

Para Solomon et al. (2006) os consumidores são influenciados por variados 

aspectos psicológicos, como, por exemplo, o fato de lembrar-se mais das coisas que 

lhe agradam (memória seletiva) ou ainda pela possibilidade de procrastinar (piloto 

automático). Diversos comportamentos de consumo simplesmente não parecem 

"racionais" porque nem sempre parecem servir a um propósito lógico (SOLOMON et 

al., 2006).  

 As suposições clássicas de racionalidade vem sendo contestadas por bases 

teóricas da psicologia nas últimas décadas. Um líder desafiante dos pressupostos 

clássicos da racionalidade foi Simon (1957), cuja teoria da "racionalidade limitada" 

afirma que as limitações cognitivas do tomador de decisão o obrigam a construir um 

modelo simplificado do mundo, de modo a conseguir lidar com ele. Simon 

argumentou que o tomador de decisão: 

 

"[...] comporta-se racionalmente tão somente em relação a um modelo 

simplificado, e esse comportamento nem sequer é aproximadamente 

otimizado em relação ao mundo real. Para prever seu comportamento, 

devemos entender o caminho em que esse modelo simplificado é 

construído, e sua construção estará certamente relacionada às suas 

propriedades psicológicas como percepção, pensamento e aprendizagem.” 

(SIMON 1957, p.198, tradução nossa.)  

 

 De acordo com Monroe (2012), as pesquisas comportamentais auxiliam o 

entendimento sobre julgamentos de valor e tomadas de decisões quando não se tem 

informações perfeitas a respeito das alternativas. A Economia Comportamental é a 

corrente de estudos que busca ampliar o poder explicativo do modelo padrão da 

economia, acrescentando a ele características mais realistas do comportamento 

humano (CAMERER, LOEWENSTEIN, 2002; DIAMOND, VARTIAINEN, 2007). 

Estes estudos inovam ao propor teorias baseadas em experimentos econômicos que 

apontam falhas no conceito até então dominante do Homo Economicus, o qual 

pensa exclusivamente no interesse próprio, só toma decisões racionais e maximiza 

o bem-estar da sociedade (CAMERER, LOEWENSTEIN, 2002).  
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 Camerer e Loewenstein (2002) afirmam que os pensamentos individuais 

estão sujeitos a conhecimento, feedback e capacidade de processamento 

insuficiente, e muitas vezes são afetados por incertezas e pelo contexto em que as 

decisões são tomadas. Boa parte das escolhas não são o resultado de uma 

cuidadosa análise ou deliberação, uma vez que os indivíduos podem ser 

influenciados por informações prontamente disponíveis na memória, afeto gerado 

automaticamente e informações salientes no ambiente (CAMERER, 

LOEWENSTEIN, 2002).  

 Samson (2014) aponta que os economistas comportamentais destacam que 

os indivíduos podem ser resistentes à mudanças, a uma má previsão do 

comportamento futuro, suscetíveis a memória distorcida, a estados fisiológicos e 

emocionais, a normas sociais, a necessidade de autoconsciência, ao grau de 

sociabilidade e a referências sociais, como as expressas em confiança, 

reciprocidade e justiça. 

 As pesquisas da Economia Comportamental sobre julgamento e tomada de 

decisão do consumidor nos campos de estudo da economia e da administração, por 

exemplo, reforçam a premissa de que as escolhas são contingentes ao próprio 

processo decisório, e não estáticas, uma vez que consumidores frequentemente não 

tem preferencias bem definidas e alteram a estratégia para decidir a partir de uma 

demanda (CHENG, MONROE, 2013; MONROE, 2012; THOMAS, MORWITZ, 2009; 

SHAH & OPPENHEIMER, 2008; BETTMAN et al., 1991; TVERSKY, KAHNEMAN, 

1974). 

 Daniel Kahneman (2011) afirma que os indivíduos não são capazes de 

processar todas as alternativas disponíveis e recebidas, e portanto, para tomar 

decisões, muito provavelmente desenvolverão, de forma consciente e inconsciente, 

atalhos mentais de simplificação ancorados na Teoria do Sistema Dual no intuito de  

economizar tempo e esforço (KAHNEMAN, 2011).   

 Thaler e Sunstein (2008) destacaram a supracitada Teoria do Sistema Dual, 

elucidando que os indivíduos podem tomar decisões por meio de dois tipos de 

raciocínio: um intuitivo, automático, não controlado, sem esforço, associativo e 

inconsciente  (sistema 1); e outro reflexivo, racional, lento, controlado, com esforço, 

dedutivo, consciente e sujeito a regras (sistema 2). 

 Dhar e Gorlin (2013) ressaltam que as abordagens realizadas sobre o 

funcionamento do sistema dual, no julgamento e tomada de decisão do consumidor, 
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indicam que as preferências dos indivíduos são construídas (em vez de inatas) e 

contextualizadas a cada novo problema de decisão. Para estes autores, a 

construção de preferência poderia surgir como resultado: do sistema 1, gerando uma 

resposta intuitiva; do sistema 2, ativando processamento deliberado; ou ainda de 

uma interação de ambos os sistemas (DHAR, GORLIN, 2013).  

 Isto posto, retoma-se o campo da decisão de compra no turismo, 

evidenciando novamente o exemplo da escolha de destinos turísticos para uma 

viagem qualquer nos dias atuais, com toda a crescente de informações e opções 

viabilizadas pelos avanços tecnológicos e inerentes a esse complexo processo de 

escolha. Perguntas como as seguintes ainda seguem sendo avaliadas: seria 

cognitivamente possível para um indivíduo processar todas as opções e informações 

disponíveis para essa escolha? Conseguiria ele estimar todas as possibilidades, 

considerando e pesando todos os desdobramentos positivos e negativos, de modo a 

alcançar a maximização da utilidade em sua decisão final? Seu processo decisório e 

sua estratégia cognitiva seriam de fato sequenciais e lineares?   

 Ao contrário do comportamento linear e racional previsto pela maior parte dos 

modelos gerais de decisão de compra no turismo, estudos recentes indicam que os 

consumidores turísticos, ao serem confrontados com ampla quantidade de 

informação e opções, também utilizam um repertório de estratégias de escolha em 

cada contexto específico de decisão (MCCABE et al, 2016).  

 Em consonância com os preceitos da Economia Comportamental e da Teoria 

do Sistema Dual sobre a existência de estratégias distintas de processamento para 

o raciocínio humano (EVANS, STAVONICH, 2013; BOND et al., 2009; KAHNEMAN, 

FREDERICK, 2002; SMITH, DECOSTER, 2000; SLOMAN, 1996), McCabe et al. 

(2016) propõem que, dentro de cada contexto de escolha turística, uma série de 

fatores pode empurrar os indivíduos para o uso de estratégias de simplificação que 

limitam a quantidade de esforço cognitivo necessário para tomar a decisão de 

compra de uma viagem.  

 Desta forma, e levando em consideração as transformações descritas nesta 

contextualização, que impactam diretamente no comportamento de consumo de 

viagens dos indivíduos da sociedade contemporânea, associadas ao atual cenário 

globalizado (altamente tecnológico e com excesso de informação e complexidade na 

oferta turística), esta dissertação reitera os autores McCabe et al. (2016) no 

destaque para a eminente necessidade de revisitar os modelos gerais de tomada de 
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decisão turística até então estabelecidos.   

 Ao escolher a construção recente da teoria da Economia Comportamental 

como proposta teórica mais indicada para revisar a tomada de decisão turística, este 

trabalho de pesquisa visa integrar a presunção da racionalidade limitada dos 

indivíduos nos estudos do comportamento do consumidor de viagens, endossando a 

possibilidade de pluralidade no raciocínio turístico e nos estilos de tomada de 

decisão.  

 Por meio da adoção desta perspectiva teórica, que nem sempre é proposta 

por acadêmicos e profissionais no campo de estudos do turismo, busca-se o 

alinhamento da teoria dos economistas comportamentais à proposta de necessidade 

de rompimento com as falsas premissas de racionalidade e capacidade de 

processamento de informações ilimitadas, nas quais os modelos de decisão de 

compra turística estão baseados. 

 Ao se empenhar nesse tentame, este trabalho identifica e destaca um 

importante fenômeno da atualidade, já bastante estudado por economistas 

comportamentais, como variável-chave que pode afetar diretamente o 

comportamento do consumidor de viagens: o número excessivo de opções, 

denominado em inglês como choice overload. A seguir, serão detalhadas as 

características deste fenômeno, eleito como objeto de estudo empírico desta 

dissertação, além de sua relação com a tomada de decisão turística.  

 Os indivíduos são sobrecarregados a cada dia com uma maior quantidade de 

recursos, informação, opções de carreiras, lugares para viver, para viajar, além de 

uma série de outros produtos de consumo. O número excessivo de opções, 

associado ao aumento desproporcional das informações disponíveis, é uma 

realidade presente na vida contemporânea. Semelhante aos produtos de consumo 

diário, o mesmo acontece com a grande multiplicidade e oferta de produtos, destinos 

e serviços turísticos. Este parece definitivamente ser um dos grandes desafios da 

sociedade atual e estar distante de ser somente objeto de estudos acadêmicos.   

 Há décadas, mesmo antes da revolução dos computadores pessoais , já era 

possível encontrar pesquisadores questionando os benefícios do aumento da 

chamada "diversidade e individualização". Já citado como excesso de opções, 

overchoice e information overload, os fenômenos da sobrecarga de opções e de 

informações já puderem ser identificados como preocupações presentes no livro 

Future Shock, do futurólogo e filósofo Toffler (1970).  
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“A Revolução super-industrial consignará aos arquivos da ignorância a 
maior parte do que agora acreditamos sobre democracia e o futuro da 
escolha humana. Hoje, nas sociedades tecnológicas, existe um consenso 
quase certo sobre o futuro da liberdade. A escolha individual máxima é 
considerada o ideal democrático.  

[...] Ironicamente, as pessoas do futuro podem sofrer não de uma ausência 
de escolha, mas de uma superação paralisante dela. Eles podem vir a ser 
vítimas desse dilema peculiarmente super-industrial: o excesso de opções.  

[...] Estamos, de fato, correndo em direção a um "overchoice" - o ponto em 
que as vantagens da diversidade e da individualização são canceladas pela 
complexidade do processo de tomada de decisão do comprador.” 
(TOFFLER, 1970, p.263-270, tradução nossa.)  

 

 O site de buscas online Google permite a qualquer indivíduo facilmente 

vivenciar o que a sobrecarga de informação e de opções significa. Por meio de 

simples buscas sobre as temáticas mais variadas, em fração de segundos, pode-se 

obter dezenas de milhares de resultados traduzidos em informação e opções a 

serem analisadas. Em novembro de 2017, os termos exatos "choice overload" e 

"overchoice" apresentaram cerca de 336 mil resultados na plataforma Google 

Scholar, voltada apenas para artigos acadêmicos, ou cerca de 78 milhões de 

resultados na plataforma aberta. Já os termos "para onde viajar" apresentou cerca 

de 7 milhões resultados, o que parece pouco se comparado a "destinos turísticos”, 

que apresentou aproximadamente 13 milhões resultados de busca. Claramente 

nota-se que o problema destacado no último parágrafo do trecho de Toffler (1970) 

encontra-se presente nos dias atuais.  

 Nesta perspectiva, a sobrecarga de opções (DIEHL, POYNOR, 2010; 

IYENGAR, LEPPER, 2000; MOGILNER, RUDNICK, IYENGAR, 2008) ou efeito do 

excesso de opções (SCHEIBEHENNE et al., 2009), é um fenômeno contra intuitivo 

que refuta a crença geral de que é sempre melhor ter mais opções (SCHWARTZ, 

2004).  

 Para Schwartz et al. (2002) a hipótese de sobrecarga de opções defende que 

o aumento do número de opções disponíveis pode levar à consequências opostas 

àquelas assumidas pela lógica e senso comum, de que o acesso ao maior número 

de opções fará com que pessoas consigam escolher precisamente a opção que 

mais lhes deixará satisfeitas. Como efeitos esperados por esta hipótese estariam a 

desmotivação em realizar a decisão, ou em seu modo extremo, levar a uma paralisia 
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decisória, e a queda de satisfação com a opção realizada. Em outras palavras, 

mostra que o bem-estar inicialmente cresce a medida que as alternativas aumentam, 

no entanto, passará a cair rapidamente caso esse aumento se dê de maneira 

excessiva (SCHWARTZ et al., 2002). 

 Park e Jang (2013) destacaram que, tradicionalmente, a maior parte dos 

fornecedores de produtos de varejo oferece inúmeras opções com a crença do 

benefício aos consumidores (maximização de utilidade), e aos fornecedores 

(maximização de lucro). Paradoxalmente, pesquisadores das áreas de psicologia 

social e de consumo indicaram resultados negativos mediante a superabundância de 

opções (CHERNEV, 2003; IYENGAR, HUBERMAN, JIANG, 2004; IYENGAR, 

LEPPER, 2000; JESSUP et al., 2009; SCHWARTZ, 2000). Uma das consequências 

mais críticas é que o indivíduo pode findar o processo de tomada de decisão não 

realizando nenhuma escolha (JESSUP et al., 2009). 

 Semelhante aos produtos de consumo diário, os fornecedores de turismo 

oferecem uma grande variedade de produtos. No entanto, é importante destacar que 

as características dos produtos turísticos diferem dos produtos de varejo ordinários 

em alguns aspectos: na intangibilidade (REISINGER, KANDAMPULLY, MOK, 

SPARKS, 2001); no comportamento de busca por novidade (JANG, FENG, 2007); 

ou ainda na tomada de risco considerável (MURRAY, SCHLACTER, 1990). Além 

disso, os produtos turísticos exigem um investimento maior, em termos monetários e 

não monetários, do que os produtos de varejo e outros serviços não turísticos 

(SIRAKAYA, WOODSIDE, 2005). Por fim, os produtos turísticos fornecem 

diversidade ainda maior de opções em comparação com outros produtos de varejo 

(PARK, JANG, 2013).  

 Os estudos de Park e Jang (2013) identificaram o fenômeno de sobrecarga 

de opções na indústria do turismo. Os autores apontaram que as características 

únicas dos produtos turísticos causam resultados inesperados em comparação a 

produtos de varejo, tendo como uma das potenciais consequências mais negativas o 

consumidor turístico não realizar a sua escolha (SCHEIBEHENNE, GREIFENEDER, 

TODD, 2010).  

 A esquiva ao esforço ou custo psíquico por parte dos indivíduos durante o 

processo decisório foi explorada por Thaler (1980), utilizando exemplos dos 

mercados de saúde e entretenimento. O autor afirmou que sempre que alguma 

escolha puder induzir ao arrependimento, consumidores tendem a eliminá-la. Em 
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seus estudos sobre esta mesma temática, Tversky e Shafir (1992) destacaram dois 

aspectos importantes da liberdade de escolha individual. Um deles é que uma vez 

confrontado por alternativas complexas (ou "conflituosas"), um consumidor estaria 

mais disposto a continuar procurando por novas alternativas ao invés de decidir 

dentre uma das disponíveis. Outro aspecto mostrou que elevar o número de opções 

gera maior incerteza e logo aumenta a disposição do indivíduo em adiar a decisão.  

 A complexidade da compra pode igualmente impactar o comportamento do 

consumidor de viagens, levando-o a possibilidade de uma paralisia decisória. Ter 

mais opções dentro de diversas categorias provavelmente tornará a escolha mais 

difícil, pois as diferenças entre as opções atraentes são menores e a quantidade de 

informações disponíveis aumenta (FASOLO, MCCLELLAND, TODD, 2007; 

TIMMERMANS, 1993). Para Iyengar & Lepper (2000), com um maior número de 

opções ou com maior complexidade nas escolhas, não há um comportamento de 

escolha padrão. Pode-se ocorrer o adiamento da escolha, ou ainda a hesitação de 

uma decisão de compra, que se traduz no indivíduo decidindo não comprar um 

produto ou serviço.  

Thaler e Sunstein (2008) consolidam a necessidade de simplificação para que 

indivíduos estejam habilitados a realizar as melhores decisões, sem abrir mão da 

sua liberdade de escolha. Os autores apontam o equilíbrio e os resultados positivos 

em oferecer aos indivíduos uma posição entre os extremos de se acreditar que a 

liberdade vem do maior número de opções e informações possíveis, e o outro lado, 

de que ela viria da simplicidade de ser capaz de aceitar ou rejeitar uma única boa 

opção (THALER; SUNSTEIN, 2008).  

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
	

 A partir das transformações ocorridas no consumo de viagens abordadas na 

contextualização do tema desta dissertação, destaca-se os apontamentos de 

McCabe et al. (2016), ressaltando que devido a complexidade e excesso de 

informação e opções disponíveis durante os processos de tomada de decisão 

turística, os consumidores de viagens não são capazes de processar toda a 

informação e alternativas disponíveis para a sua decisão, e, muito provavelmente, 
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desenvolverão atalhos mentais ancorados na Teoria do Sistema Dual para 

economizar tempo e esforço (KAHNEMAN, 2011).   

 Em uma rápida pesquisa no site da agência de viagens online Decolar.com, é 

possível apresentar, na prática, o que o excesso significa. Em novembro de 2017, 

uma simples busca com os termos “3 noites no Rio de Janeiro” apresentou o 

resultado de cerca de 700 diferentes opções de combinações, que incluíam tão 

somente voos de chegada-partida e 3 noites de acomodação padrão na cidade. 

Essas opções em si mesmas superam em número as métricas de variedade em 

estudos prévios de produtos de varejo (IYENGAR, LEPPER, 2000; 

SCHEIBEHENNE et al., 2009). Ao se tentar realizar uma estimativa considerando 

todos os demais destinos turísticos do globo terrestre, ponderando as inúmeras 

possibilidades de combinação de produtos e serviços para pacotes turísticos, o 

resultado para opções existentes se torna incontável e, muito provavelmente, 

próximo do infinito. 

 Uma vez exposta a relevante ligação entre o fenômeno da sobrecarga de 

opções e a escolha de destinos turísticos, propôs-se investigar a relação entre eles 

por meio da elaboração de um roteiro de viagem. Conforme indicado previamente, 

para a condução dessa investigação, foi privilegiada a teoria da psicologia cognitiva 

e dos estudos comportamentais, que postulam a existência de dois modos de 

processamento distintos para o raciocínio humano, a Teoria do Sistema Dual 

(KAHNEMAN, 2011). 

 Posto isto, ressalta-se que o problema de pesquisa refere-se ao impacto do 

fenômeno de sobrecarga de opções e informação na escolha dos destinos turísticos. 

Sendo assim esta dissertação questiona:  
 
Qual o efeito da quantidade de opções na escolha de destinos turísticos 

do roteiro de uma viagem? 
 

1.3 OBJETIVOS DE PESQUISA  
 

 Nesse contexto, o objetivo geral desta dissertação foi verificar o efeito da 

quantidade de opções na escolha de destinos turísticos. Para atingir este objetivo 

geral, tomou-se por objetivo específico verificar se o excesso de opções leva o 
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turista a abdicar da sua liberdade de escolha; delegando a terceiros as decisões 

relacionadas a elaboração do roteiro de viagem. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  
	

 Em um artigo que revisou a literatura relacionada ao comportamento do 

consumidor em três grandes revistas de turismo de 2000 a 2012, juntamente com 

algumas obras seminais tanto do turismo quanto do comportamento do consumidor 

e dos campos de marketing, os pesquisadores Cohen, Prayag e Moital (2014) 

fornecem uma visão contemporânea e extensa dos avanços recentes nas principais 

abordagens conceituais que foram utilizadas para a compreensão do 

comportamento do consumidor no campo do turismo.  

 Uma mudança notável é destacada por estes autores a partir do ano 2000, 

onde a atenção acadêmica, tanto no campo de estudos do comportamento do 

consumidor de turismo como na pesquisa de comportamento do consumidor em 

geral, passa a explorar os aspectos cognitivos e os aspectos afetivos do 

comportamento de consumo (COHEN, PRAYAG, MOITAL, 2014). Para estes 

autores, a tomada de decisões e o consumo de turismo são, com frequência, 

altamente interpessoais e emocionais.  

 Apesar disso, Cohen et. al. (2014) apontam que uma grande proporção da 

pesquisa de comportamento do consumidor no turismo se baseia na suposição de 

racionalidades delimitadas e de processos de tomada de decisão desenvolvidos 

para bens de consumo, sem ter plenamente em conta os aspectos hedônicos e 

emocionais do consumo turístico (DECROP, SNELDERS, 2004). A pesquisa do 

consumidor turístico deve ter plenamente em conta essas dimensões, além de 

explorar esse contexto rico para desenvolver melhor a compreensão de como o 

comportamento de viagem se inter-relaciona e afeta a paisagem de consumo mais 

ampla (COHEN, PRAYAG, MOITAL, 2014). 

 McCabe et al (2016) corroboram esta perspectiva destacando que o advento 

da reviravolta crítica nas ciências sociais, anunciado pela rejeição do empirismo 

positivista, e o do pós-modernismo fizeram com que os modelos gerais de 

comportamento do consumidor fossem amplamente criticados, visto não terem 

respondido pelos impulsionadores emocionais, sociais, simbólicos e influentes no 
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consumo (HOLBROOK, HIRSCHMAN, 1982; URRY, 1995; DECROP 2014). A 

perspectiva pós-moderna enfatiza as dimensões experienciais do comportamento e 

do consumo do turista (SMALLMAN, MOORE 2010).  

 Apesar dos apelos pela necessidade de revisão nos modelos de tomada de 

decisão turística e uma maior ênfase na pesquisa futura sobre os diferentes estilos 

de decisão, houve progresso limitado nesse objetivo, influenciando restrições e 

heurísticas na pesquisa de escolha turística, presentes em diversos estudos, 

(SIRAKAYA, MCLELLAN, UYSAL, 1996; SIRAKAYA, WOODSIDE, 2005).  

 Nesta perspectiva, McCabe et al. (2016) salientam que dois grandes 

problemas teóricos seguem associados às abordagens convencionais para a 

tomada de decisão turística: a racionalidade e o foco nas variáveis input-output ao 

invés de processos cognitivos. Esses dois problemas limitam o desenvolvimento do 

conhecimento na tomada de decisões no turismo. Assim, para estes autores, são 

necessárias diferentes abordagens para ajudar acadêmicos e profissionais a 

desenvolver novos conhecimentos e progredir nas ideias e métodos sobre como os 

consumidores tomam decisões turísticas frente a enorme variedade de estratégias 

possíveis (MCCABE et al., 2016). 

 Apesar de não se aprofundarem em questões metodológicas, os estudos de 

Cohen et. al. (2014), destacam a dependência excessiva de abordagens 

quantitativas, e a relativa negligência aos projetos experimentais na pesquisa do 

comportamento de consumo do turismo.  Para Cohen et. al. (2014), a pesquisa 

experimental é bastante comum na literatura mais ampla de comportamento do 

consumidor (PERDUE, SUMMERS, 1986; TURLEY, MILLIMAN, 2000), e sua 

capacidade de quantificar os efeitos de estímulos independentes em respostas 

comportamentais é uma vantagem indiscutível em relação a abordagens 

quantitativas que não podem verificar os efeitos de causalidade. Os autores 

acrescentam ainda que a geração de conhecimento plural pode proporcionar às 

organizações de turismo uma inestimável inteligência de mercado, que pode ser 

refletida na estratégia de marketing da organização (COHEN, PRAYAG, MOITAL, 

2014). 

 Para McCabe et al. (2016) no campo de estudos do turismo, existe  a 

necessidade eminente de construção de teoria e pesquisas que utilizem a existência 

e o engajamento de diferentes sistemas de processamento cognitivo distintos para o 

raciocínio humano. Estes autores apontam que, de modo a determinar quais tipos de 
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estratégias de decisão turística estão sendo usadas em diferentes contextos, será 

necessário desenvolver e implementar uma variedade de métodos de coleta de 

dados e modelos de análise de estimativa. Uma vez que uma série de fatores 

podem influenciar o engajamento de diferentes sistemas, é necessário pesquisar 

para identificar quais fatores são influentes na determinação de uma abordagem 

particular dentro de diferentes contextos de decisão (KAHNEMAN, 2011).  

 Embora existam muitos estudos do campo da psicologia cognitiva apoiando o 

desenvolvimento de conhecimento na tomada de decisão em geral, existe ainda 

pouca integração destes estudos com a pesquisa das decisões de turismo 

(MCCABE et al., 2016). Nesse sentido, Park e Jang (2013) sugerem que pesquisas 

futuras sobre a sobrecarga de opções nesse campo sejam desenvolvidas, adotando 

amostras mais abrangentes, de viajantes em geral, e testando novos efeitos 

moderadores possíveis aos produtos turísticos.  

 Ademais, Park e Jang (2013) afirmam que seriam altamente valiosas as 

pesquisas futuras que considerem a situação de sobrecarga de informação, que 

muitas vezes é vista como um fator gerador de confusão no processo de escolha 

antecedente a sobrecarga de opções para a tomada de decisão do consumidor no 

turismo.  

Dessa forma, esta dissertação adotou a complexidade da escolha de destinos 

turísticos na elaboração de um roteiro de viagem como objeto de estudo a ser 

analisado a luz das teorias da economia comportamental e, especialmente, por meio 

da teoria do sistema dual. Entendeu-se que este objeto possuía atributos relevantes 

para serem investigados, dada a grande variedade de opções de destinos turísticos 

e informações presentes nas atuais ofertas de viagens.  

 Além disso, a escolha do tema central se justificou ao perceber-se, por meio 

das buscas, levantamento e revisão bibliográfica realizadas nas principais bases de 

dados científicos, a carência de novas investigações utilizando abordagens da 

economia comportamental para tratar de maneira mais próxima o processo de 

tomada de decisão no turismo. De maneira mais específica, com o levantamento 

desta literatura, constatou-se que, apesar de receberem grande destaque em outros 

campos acadêmicos, especificamente no turismo, a existência de pesquisas 

disponíveis sobre o referido tema, é quase nula.  

A temática foi relevante uma vez que propôs reflexão e revisão teórica que 

perpassaram questões pertinentes, dado o dinamismo com que as transformações 
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tecnológicas ocorrem na atualidade, impactando diretamente o comportamento dos 

consumidores turísticos. Para além dos efeitos da sobrecarga de opções no 

comportamento do consumidor de turismo, algumas outras questões significativas e 

relacionadas a este trabalho podem ser adicionalmente apontadas: a evolução do 

uso da informação nas ofertas de viagens; a drástica queda na procura por serviços 

turísticos tradicionais e sua relação direta com os canais múltiplos de informação e 

conteúdo; as transformações e desafios no papel e nas funções dos agentes de 

viagem; e a revisão do processo de tomada de decisão turística.  

Por meio do desenvolvimento de pesquisa, que vise analisar a racionalidade 

limitada presente no comportamento do consumidor turístico, acredita-se na 

colaboração deste trabalho com o desenvolvimento de autoconhecimento dos 

indivíduos, possibilitando melhores decisões na compra de viagens e contribuindo 

para maior integração da teoria da economia comportamental no turismo.   

Por intermédio de uma melhor compreensão do comportamento do viajante, 

de sua tomada de decisão na escolha não apenas de destinos, mas de pacotes, 

serviços turísticos ou roteiros de viagens, o presente trabalho potencialmente 

colabora com os setores de planejamento, marketing e gestão turística empresarial, 

apoiando o estabelecimento de posicionamento mercadológico mais competitivo, e 

favorecendo processos de proteção ao consumidor mais alinhados às práticas éticas 

apropriadas às relações mercadológicas. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO  
 

Esta dissertação é constituída de cinco capítulos. O primeiro capítulo é a 

presente introdução, na qual são apresentadas as grandes áreas que fundamentam 

esse trabalho e seus  principais pressupostos e conceitos, além do tema de 

pesquisa e o problema que esta pesquisa busca responder. Também são descritos 

nesse capítulo os objetivos gerais e específicos, assim como as justificativas 

práticas e teóricas para o problema proposto.  

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica deste trabalho, 

revelando uma breve história da Economia Comportamental, e a contribuição dessa 

corrente de estudos para esta pesquisa, discutindo os dois modos genéricos de 

processamento cognitivo envolvidos no julgamento e na tomada de decisão. São 
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abordadas as contribuições das pesquisas comportamentais como uma perspectiva 

contingente para o processo decisório do consumidor no turismo. Esse capítulo 

também apresenta a revisão dos estudos e teorias que sustentam o fenômeno da 

Sobrecarga de Opções, tanto no processo de tomada de decisão de maneira geral, 

como em decisões turísticas. A hipótese e modelo conceitual de pesquisa são 

igualmente expostos nesta seção.  

Tomando como norteadores o problema e os objetivos de pesquisa, o terceiro 

capítulo, referente a metodologia, apresentará os aspectos metodológicos 

selecionados. O presente estudo envolve uma pesquisa de caráter hipotético-

dedutivo, com abordagem quantitativa experimental de natureza causal. A partir do 

levantamento bibliográfico realizado, este capítulo ilustra como os estudos 

experimentais, bem como suas técnicas de coleta e de análise de dados, contribuem 

para este e outros estudos que desejem elucidar o funcionamento dos fenômenos 

mercadológicos, adotando como ponto focal de pesquisa a identificação e a 

mensuração de variáveis. Serão apresentados neste capítulo: especificação dos 

métodos utilizados na investigação; definições constitutivas e operacionais das 

variáveis; delineamento do estudo; amostragem e recrutamento dos respondentes; 

design experimental; e descrição do trabalho de campo (pré-testes e coleta final). 

O quarto capítulo apresentará a operacionalização do estudo experimental, 

seus respectivos resultados, assim como as discussões gerais dos mesmos.   

Por fim, o quinto capítulo contempla as considerações finais e sínteses da 

dissertação, além das contribuições teóricas, metodológicas e gerenciais, suas 

limitações e sugestões para pesquisas futuras.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

 A fundamentação teórica, base da referida dissertação, apresenta as bases 

teóricas nas quais este trabalho está fundamentado. Embora sejam apresentadas 

disciplinas distintas, com alguns pontos em comum que convergem para o mesmo 

tema ao longo do trabalho, é importante destacar que ela surgiram a partir de um 

paradigma compartilhado, fazendo com que muitos conceitos e ideias sejam 

similares, com estudos que muitas vezes são mais paralelos que lineares.  

 Neste capítulo, a primeira subseção apresenta a Economia Comportamental, 

corrente de estudos que busca ampliar o poder de explicação da economia 

tradicional por meio da inserção de características psicológicas mais realistas do 

comportamento humano (CAMERER & LOEWENSTEIN, 2002; DIAMOND & 

VARTIAINEN, 2007). Ela parte do pressuposto de que a racionalidade humana é 

limitada para desenvolver o conceito da existência e uso de estratégias de 

simplificação mental da decisão através de atalhos cognitivos (TVERSKY & 

KAHNEMAN, 1974; BETTMAN et al., 1991).  

 Na sequência, é realizada uma revisão dos estudos que tratam dos dois 

modos genéricos de processamento que caracterizam as funções cognitivas 

humanas. Na perspectiva de Kahneman (2003) e Kahneman e Frederick (2002), 

esta abordagem oferece conceitos integrativos intermediários, que permitem unificar 

os estudos a respeito do julgamento e escolhas intuitivas.  

 Por fim, a terceira e conclusiva subseção destacará a contribuição das 

pesquisas comportamentais a respeito de julgamento e tomada de decisão do 

consumidor, argumentando que o processo de escolha do indivíduo é inerentemente 

construtivo e contingente as demandas de uma decisão específica com a qual se 

confrontam (BETTMAN et al., 1991; BETTMAN et al., 1998). Neste contexto, será 

esclarecido como essas teorias se relacionam com o fenômeno fundamental para 

esta pesquisa: a sobrecarga de opções (IYENGAR, LEPPER, 2000; MOGILNER, 

RUDNICK, IYENGAR, 2008). 

 

2.1 A ECONOMIA COMPORTAMENTAL  
	

2.1.1 Apresentação, teoria e estudos 
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 O termo “Economia Comportamental” é utilizado para designar a corrente de 

estudos que busca ampliar o poder explicativo do modelo padrão da economia, 

acrescentando a ele características mais realistas do comportamento humano 

(CAMERER, LOEWENSTEIN, 2002; DIAMOND, VARTIAINEN, 2007). Conforme 

descreve Heukelom (2014),  na abordagem econômica tradicional o mercado é 

entendido como o condutor do comportamento em direção ao equilíbrio competitivo, 

no qual os indivíduos se comportam de maneira ótima e o bem-estar da sociedade é 

maximizado. Antes da consolidação da economia comportamental, muitos 

economistas já haviam notado interferências nesse modelo idealizado, seja na forma 

de limitação das informações, ou escassez de compradores ou vendedores, seja nas 

adversidades na seleção, ameaças morais e outras ressalvas (HEUKELOM, 2014). 

  A ideia de que essas imperfeições poderiam também ser causadas por falhas 

no comportamento humano foi a contribuição dos psicólogos Daniel Kahneman e 

Amos Tversky para a economia a partir do final dois anos 60. Essa colaboração, 

iniciada em 1969, durou até a morte de Tversky em 1996 e resultou em 21 artigos, 

dois livros co-editados e um Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas 

em memória de Alfred Nobel 1  (também conhecido como Prêmio Nobel da 

Economia), recebido por Kahneman em 2002 (HEUKELOM, 2014).  

 Este prêmio foi entregue a Daniel Kahneman por suas visões integradas da 

pesquisa psicológica na ciência econômica, especialmente quanto ao julgamento 

humano e tomada de decisões em condições de incerteza, juntamente com Vernon 

Smith, por consolidar o uso de experimentos em laboratório como ferramenta para 

estudos empíricos em economia. Neste mesmo período, livros didáticos e acessíveis 

foram adicionalmente lançados, alcançando rapidamente as listas de mais vendidos. 

Dentre eles, destaca-se, de autoria do próprio Daniel Kahneman, o livro Rápido e 

Devagar – Duas Formas de Pensar (2011) e, alguns anos antes, o 

livro Nudge (2008), que tem como co-autor o economista Richard H. Thaler, 

considerado um dos pais da Economia Comportamental.   

 Outros marcos importantes para a Economia Comportamental, enquanto 

campo de estudos, foram o Prêmio Nobel de Economia de 20132, dividido entre três 

																																																													
1  "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002". Disponível em: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002/ Acesso: 9 Jun 2018  

2 "The Prize in Economic Sciences 2013". Disponível em: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2013/  Acesso: 9 Jun 2018  
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professores, sendo um deles o economista Robert Shiller, por seus estudos na área 

de finanças comportamentais. E, ainda mais recentemente, o Prêmio Nobel de 

Economia de 20173, entregue a Richard H. Thaler por suas contribuições para a 

Economia Comportamental. 

 As teorias da economia comportamental, que se apoiam em grande parte nos 

conceitos desenvolvidos por Herbert Simon, Kahneman e Tversky,  não implicam em 

uma rejeição total dos pressupostos da economia neoclássica, como a maximização 

de utilidade, o equilíbrio e eficiência. Esses pressupostos continuam sendo 

reconhecidamente úteis nesta abordagem, ao prover um modelo teórico que pode 

ser aplicado a qualquer forma de comportamento econômico (e eventualmente não 

econômico). Ele permite a formulação de predições refutáveis: essas, por sua vez, 

podem ser testadas e a suas rejeições dão origem a novas teorias (CAMERER, 

LOEWENSTEIN, 2002). 

 Enquanto a literatura da economia neoclássica, conforme descreveu Simon 

(1959), se preocupa majoritariamente com teorias macroeconômicas e micro 

econômicas normativas, que enfatizam como o comportamento deveria ser, e não 

como ele realmente é, assumindo que o indivíduo é racional e que as suas escolhas 

são invariáveis independente do contexto. A Economia Comportamental opta por 

uma  abordagem descritiva, baseada em descobertas empíricas bem documentadas 

e na convicção de que um “homem econômico” mais preciso oferece um maior 

poder de explicação para a economia, tornando-a mais útil (SIMON, 1959; 

CAMERER, LOEWENSTEIN, 2002; DIAMOND, VARTIAINEN, 2007). 

 A compreensão do trabalho desenvolvido por Kahneman e Tversky pode ser 

aprofundada por meio da contextualização histórico-cultural do fenômeno no qual 

ambos estiverem inseridos. A expressão “Economia Comportamental” foi, conforme 

conta Heukelom (2014), cunhada inicialmente no Instituto de Pesquisa Social da 

Universidade do Michigan no final da década de 1940, quando George Katona a 

adotou para descrever as investigações referentes ao comportamento econômico ou 

uma subclasse das atividades do agente na economia. No final dos anos 1950, 

Ward Edwards, também da Universidade do Michigan, empregou a mesma 

expressão para rotular uma série de estudos sobre o comportamento decisório, no 

																																																													
3 "The Prize in Economic Sciences 2017". Disponível em: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2017/  Acesso: 9 Jun 2018 
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qual aplicava teorias econômicas à problemas psicológicos, assim como Herbert 

Simon, que descreveu a Economia Comportamental como uma alternativa à escola 

econômica neoclássica. O termo ganhou muito mais visibilidade, no entanto, quando 

Daniel Kahneman, Richard Thaler e Eric Wanner se apropriaram dele na criação do 

Programa de Economia Comportamental na Fundação Alfred P. Sloan em 1984 

(HEUKELOM, 2014). 

 Camerer e Loewenstein (2002) descrevem que a área começou a ganhar 

corpo a partir dos anos 60, quando a metáfora do cérebro humano como um 

dispositivo processador de informações (que constituiria a psicologia cognitiva) se 

sobrepôs a visão behaviorista do cérebro como uma máquina de estímulo e 

resposta. No final dessa década, Daniel Kahneman e Amos Tversky introduziram 

uma adaptação dos programas de Ward Edwards, aplicando teorias psicológicas à 

economia e apresentando a ideia de que, embora os indivíduos racionais 

normalmente utilizem as teorias normativas lógicas, adotando pressupostos 

Bayesianos e o cálculo da utilidade esperada em sua tomada de decisão, eles 

desviam de maneira sistemática e previsível destas normas (HEUKELOM, 2014).  

 Os trabalhos de Kahneman com Tversky compreenderam três programas 

separados de pesquisa, com alguns aspectos sendo assumidos por outros 

pesquisadores (KAHNEMAN, 2003). O primeiro deles explorou, conforme descreve 

Kahneman (2003), as heurísticas utilizadas pelas pessoas e os desvios aos quais 

estão suscetíveis durante diversas tarefas de julgamento em condições de incerteza, 

incluindo previsões e avaliações (KAHNEMAN, TVERSKY, 1973; TVERSKY, 

KAHNEMAN, 1974; KAHNEMAN et al., 1982). O segundo programa se preocupou 

com a Teoria dos Prospectos, um modelo para escolha sob risco e com a loss 

aversion, ou aversão à riscos (KAHNEMAN, TVERSKY, 1979). De acordo com 

Wilkinson e Klaes (2012), este teria sido o programa responsável pela consolidação 

da economia comportamental enquanto área de estudos (KAHNEMAN et al., 1990; 

TVERSKY, KAHNEMAN, 1991). Já a terceira linha de pesquisas lidou com os efeitos 

de framing e suas implicações no modelo dos agentes racionais (TVERSKY, 

KAHNEMAN, 1981; TVERSKY, KAHNEMAN, 1986). 

 De acordo com Camerer e Loewenstein (2002), as publicações mais 

relevantes desse período inicial da Economia Comportamental estabeleceram uma 

fórmula seguida por muitas linhas de pesquisas posteriores (Fig. 2), e que também é 

utilizada em muitos estudos a respeito do comportamento do consumidor. 



	 37	

Figura 2 – Fórmula utilizada nos trabalhos seminais da Economia Comportamental.  
 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora com base em Camerer e Loewenstein (2002, p. 07). 
 

 

 Na sua concepção, a Economia Comportamental se apoiou fortemente em 

evidências geradas a partir de experimentos, refutando os métodos tradicionais 

utilizados pela Economia (CAMERER, LOEWENSTEIN, 2002). O controle 

experimental é excepcionalmente útil para distinguir explicações comportamentais 

de explicações-padrão (demonstrando as diferenças entre o comportamento 

normativo e o descritivo).  

A Economia Comportamental, não se define com base nos métodos de 

pesquisa empregados, mas na sua aplicação para gerar uma compreensão 

psicológica da economia. Este campo de estudo procura investigar vieses 

sistemáticos na tomada de decisão do ser humano, em diversos contextos, 

buscando detectar padrões que se repetem no comportamento individual. Apesar  

de não ter como objetivo considerar uma visão tão individual e detalhada que não 

Identifica-se uma suposição normativa ou modelos frequentemente utilizados pelos 
economistas.  

São apontadas anomalias, demonstrando violações nesse pressuposto ou no modelo, por 
exemplo.  

Descartam-se exaustivamente as explicações alternativas, como confusão dos sujeitos 
envolvidos ou custos de transação.  

As anomalias são utilizadas como inspiração para criar teorias alternativas, que generalizem os 
modelos existentes.  

São construídos e testados modelos econômicos de comportamento que utilizem as 
suposições da teoria anterior.  
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possa gerar conclusões aplicáveis ou servir de input para eventuais modelos, a 

Economia Comportamental é muitas vezes mal interpretada. Pode-se dizer que seu 

desafio é flexibilizar o modelo neoclássico, acrescentando o realismo psicológico 

sem entrar em colapso ao elencar, simultaneamente, diversos fatores (CAMERER, 

LOEWENSTEIN, 2002). 

 Thaler e Sunstein (2008) e Kahneman (2011), defendem que a tentativa de 

unificar toda ideia psicológica em um único modelo é inútil. Para Thaler, poucas são 

as teorias, até o momento, que têm provado o seu valor. Um exemplo de sucesso 

seria do professor David Laibson, da Universidade Harvard, com sua teoria sobre 

“desconto hiperbólico”. Esta propõe um modelo matemático para representar, de 

forma particular, um padrão observado empiricamente na tomada de decisão, em 

diferentes momentos do tempo. Camerer (1999) argumenta que um dos objetivos da 

Economia Comportamental é sugerir alternativas matemáticas com fundamentos 

psicológicos firmes para suposições baseadas na racionalidade. 

 Uma outra visão que vem sendo debatida na academia aponta que a 

Economia Comportamental não é de todo inovadora, pois muitas de suas questões-

chave tem sido discutidas desde a primeira geração de economistas neoclássicos. 

Para Ashraf, Camerer e Loewenstein (2005), em seu livro A Riqueza das Nações 

(1776), Adam Smith afirmava que o ser humano é egoísta e motivado apenas por 

interesse próprio. Os autores destacam ainda que dezessete anos antes, em A 

Teoria dos Sentimentos Morais (1759), o mesmo autor citava a importância do 

espectador imparcial e das paixões, discorrendo sobre fatores hoje amplamente 

estudados na Economia Comportamental: autocontrole, aversão à desigualdade, 

justiça, ego, fontes de prazer, entre outros. Para Hersh (2015), desde 1930, Keynes 

já falava extensivamente da importância da psicologia, focando  principalmente em 

temas como otimismo, confiança excessiva e sentimento, sendo também um 

“economista comportamental” (HERSH, 2015). 

Apesar de ser frequentemente desafiada desde seu surgimento até os dias 

atuais, pode-se notar que a Economia Comportamental e suas bases experimentais 

tiveram ascensão notória e suas teorias estão em rápida evolução. As principais 

universidades do mundo estão oferecendo programas específicos na área, diversos 

laboratórios de pesquisa foram criados em grandes centros, e pode-se observar 

grande crescimento nas publicações em renomados periódicos científicos. Sendo a 

Economia Comportamental uma recente área de estudos que propõe aproximação 
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do dia a dia dos indivíduos, são esperados discussões e eventuais ajustes. No 

entanto, a busca pela evolução de suas teorias e principais modelos tem potencial 

para contribuir de maneira relevante com a ciência econômica. 

 É digno de nota que, sendo a Economia Comportamental uma recente área 

de estudos que propõe aproximação do dia a dia dos indivíduos, são esperados 

discussões e eventuais ajustes. No entanto, acredita-se que a busca pela evolução 

de suas teorias e principais modelos tem potencial para contribuir de maneira 

relevante com a ciência econômica. 

 

2.1.2 Dois modos de processamento 
 
 Diversas disciplinas da psicologia, entre elas a psicologia social e a psicologia 

cognitiva, postulam a existência de dois modos de processamento distintos para o 

raciocínio humano (EVANS, STAVONICH, 2013; BOND et al., 2009; KAHNEMAN, 

FREDERICK, 2002; SMITH, DECOSTER, 2000; SLOMAN, 1996): enquanto um 

geralmente é rápido, relativamente inconsciente e baseado em associações, o outro 

é lento, guiado pela consciência e baseado em representações simbólicas (BOND et 

al., 2009). 

 Os estudos de Evans (2009), Bond et al. (2009), Evans e Stanovich (2013) 

servem como base para delimitar e definir alguns pontos relevantes a respeito da 

adoção da abordagem de dois modos de processamento neste trabalho. Evans 

(2009) indica que, embora existam diferentes rótulos na literatura e as referências 

entre elas sejam em número insuficiente, superficialmente as abordagens parecem 

fazer distinções similares entre dois tipos de processamento.  

 Sugerindo, principalmente, que os efeitos de uma determinada variável no 

julgamento são mediadas pelo envolvimento cognitivo, habilidade ou esforço do 

indivíduo, a abordagem de dois sistemas tem sido utilizada, de acordo com Bond et 

al. (2009), para explicar diversos fenômenos estudados por psicólogos. Ao longo das 

décadas de 1980 e 1990, uma série de teorias foram introduzidas, explicando a 

existência de fenômenos psicológicos a partir da utilização de dois caminhos 

distintos de julgamento, que poderiam tanto ser mutuamente exclusivos, como 

sequenciais (BOND et al., 2009) 
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 Bond et al. (2009) apontam que provavelmente os modelos de dois 

processamentos mais conhecidos são o modelo heurístico-sistemático de Chaiken 

(1980) e o modelo de elaboração de probabilidade de Petty e Cacioppo (1986). 

Estes modelos foram introduzidos quase paralelamente para explicar os efeitos da 

comunicação persuasiva em mudanças de atitude.  

 De acordo com Bond et al. (2009), o modelo de elaboração de probabilidade 

(PETTY, CACIOPPO, 1986) explica que uma mensagem pode ser processada tanto 

por uma rota central (baseada na força de seus argumentos) quanto por rotas 

periféricas (com base na fonte, na situação, etc.). A definição da rota adotada pelo 

individuo dependeria da sua probabilidade de elaboração, que surge em função da 

sua motivação e da probabilidade de elaborar a mensagem.  

O modelo heurístico-sistemático (CHAIKEN, 1980), por sua vez, enfatiza as 

metas particulares perseguidas pelos indivíduos que respondem a mensagem, como 

forma de validar uma atitude ou defender suas crenças. De acordo com elas, os 

indivíduos podem adotar rotas heurísticas baseadas em normas bem conhecidas, ou 

rotas sistemáticas, mais trabalhosas, nas quais os elementos serão cuidadosamente 

examinados.  

 Outro modelo de dois sistemas citado por Bond et al. (2009) é a teoria do self 

cognitivo-experiencial (EPSTEIN, 1991), segundo o qual os indivíduos possuem um 

sistema intuitivo-experiencial holístico, não-verbal e baseado em imagens, 

sentimentos e sensações; e outro  sistema analítico-racional, lógico, abstrato e 

baseado na aplicação de símbolos, palavras e números. O Quadro 1 apresenta 

alguns desses modelos e as diferenças observadas entre eles.  

Quadro 1 – Diferenças entre Modelos de Dois Sistemas. 

Foco do 

modelo 
Modelo Sistema 1 Sistema 2 Observações 

Amplo 

Epstein 
(1991) 

Experiencial Racional 
Situado dentro de uma teoria ampla de 
personalidade; enfatiza as diferenças 
individuais.  

Smith e 
DeCoster 
(2000) 

Associativo Baseado 
em regras 

Busca conectar os sistemas de 
memória; salienta a inteligência do 
sistema associativo.  
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Decisão/ 
Raciocínio 

Sloman 
(1996) Associativo  

Baseado 
em regras 

Foco no raciocínio e tarefas de 
inferências, e nas bases culturais do 
sistema dois.              

Kahneman e 
Frederick 
(2002) 

Intuição  Raciocínio  

Modelo sequencial, no qual todos os 
julgamentos passam por ambos os 
sistemas; o Sistema 2 é um monitor do 
Sistema 1. 

Consumidor 

Shive 
Fedorikhin 
(1999) 

Afetivo  Cognitivo 

Se preocupa primariamente com 
dilemas do auto controle; sequencial; 
efeito imediato suprimido pela 
deliberação cognitiva. 

Strack, Wert 
e Deutsch 
(2006) 

Impulsivo  Reflexivo  

Se preocupa primariamente com 
dilemas de auto controle, salienta a 
operação conjunta e a interação entre 
os sistemas.  

Novemsky, 
Dhar e 
Gorlin 

Intuitivo  Deliberado 

O Sistema 1 é automático e sua 
demanda da memória de trabalho é 
mínima, já que opera por meio da 
memória associativa; o Sistema 2 tem 
a capacidade de pensar 
hipoteticamente, demandando a 
memória de trabalho. 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Bond, Bettman & Luce (2009). 
 
 

 Embora esses e outros modelos presentes na literatura sejam valiosos na 

investigação de fenômenos particulares, Bond et al. (2009) destacam que,  

geralmente, esses modelos defendem a existência de dois sistemas distintos para o 

julgamento humano, com funcionamento paralelo. No entanto, os autores apontam 

que teorias integradoras poderiam amarrar melhor os conceitos principais dessas 

abordagens na construção de modelos mais amplos para a cognição humana.  

 Assim sendo, para Bond et al. (2009), um desses sistemas (conhecido como 

“Sistema 1”, mas também chamado de “Sistema Tipo 1”) seria relativamente 

automático, rápido, baseado em emoções e no reconhecimento de padrões e 

associações, e no qual os resultados seriam alcançados sem o entendimento de 

processos subjacentes; o outro (conhecido como “Sistema 2”, ou “Sistema Tipo 2”) 

seria consciente, esforçado, lento e baseado na aplicação de normas e na 
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computação de dados, com resultados intencionais e consciência dos processos 

subjacentes.  Para Osmont et al. (2015) os resultados do processo de decisão 

acontecem como troca recíproca entre o Sistema 1, descrito pelos autores como 

heurístico, e o Sistema 2, que seria deliberado analítico. 

 Além das inúmeras teorias a respeito do tema, a própria terminologia também 

não é consenso entre seus estudiosos. Stanovich, que usou pela primeira vez os 

termos Sistema 1 e Sistema 2 para batizar os conjuntos de propriedade 

(STANOVICH, 1999), reconheceu recentemente (EVANS, STANOVICH, 2013) que 

chamá-los de dois sistemas cognitivos parece sugerir a existência de dois sistemas 

diferentes, cada um responsável por uma forma de processamento, o que seria uma 

presunção muito maior do que a maioria dos autores sugere. Esses autores 

defendem, então, um retorno às terminologias antigas de processamento tipo 1 e 

tipo 2, que indicariam duas formas de processamento.  

 Por fim desta subseção, o Quadro 2 apresenta as características 

frequentemente associadas a esses dois processamentos, ou dois sistemas 

cognitivos.   

Quadro 2 – Atributos frequentemente associados as Teorias de Dois Sistemas, ou Dois Processos. 

Processo tipo 1 (intuitivo) Processo tipo 2 (reflexivo) 

Características Determinantes 

 
Não requer a memória de trabalho  
Autônomo 

 
Requer memória de trabalho 
Dissociação cognitiva, simulação mental  

Correlações Comuns 

Rápido 
Alta Capacidade 
Paralelo 
Não-consciente 
Respostas enviesadas 
Contextualizado 
Automático 
Associativo 
Tomada de decisão baseado em experiências 
Aptidão cognitiva independente 

 

Lento 
Capacidades limitadas 
Serial  
Consciente 
Respostas Normativas 
Abstrato 
Controlado 
Baseado em regras 
Tomada de decisão baseada em consequências 
Aptidão cognitiva correlata 
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Sistema 1 Sistema 2 

 
Evoluiu cedo 
Similar a cognição animal 
Conhecimentos implícitos 
Emoções básicas  

 
Evoluiu tarde 
Distintivamente humano 
Conhecimentos explícitos 
Emoções complexas  

 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Evans e Stanovich (2013). 
 

 

2.1.3 As pesquisas comportamentais como uma perspectiva contingente para 
o processo decisório do consumidor no turismo 

 
 O foco tradicional da literatura de tomada de decisão, de acordo com Dhar 

(1997), tem sido o entendimento sobre como as pessoas tomam decisões entre um 

conjunto de alternativas. Uma abordagem comum, descrevem Bettman et al. (1998), 

é a teoria da escolha racional, que assume consumidores como tomadores de 

decisões racionais, com preferências bem definidas, que não dependem de 

descrições particulares das opções ou de métodos específicos para manifestar 

essas preferencias. Cada opção de um conjunto é assumida como tendo uma 

determinada utilidade, ou valor subjetivo, que depende unicamente da opção. Ela 

considera, que cada consumidor tem uma habilidade computacional que permite 

selecionar a opção adequada.  

 Como uma alternativa a esse modelo, a abordagem do processamento de 

informação argumenta que a teoria da decisão racional é incompleta e falha ao 

explicar como consumidores realmente tomam decisões. Conforme salientam 

Bettman et al. (1998), consumidores frequentemente não tem preferências bem 

definidas, construindo-as quando precisam tomar uma decisão, alterando e 

adaptando a estratégia utilizada para decidir a partir das demandas necessárias 

para uma decisão especifica com a qual se deparam (BETTMAN, PARK, 1980; 

PAYNE et al., 1992). Um desdobramento importante dessa perspectiva construtiva, 

nas palavras de Bettman et al. (1998), é que as preferencias frequentemente serão 

altamente dependentes do contexto.  

 Bettman et al. (1998) destacam, no entanto, que nem toda escolha é 

construtiva: as pessoas têm preferências estáveis para alguns objetos, 

especialmente quando já estão familiarizadas com eles. As preferencias tendem a 
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ser mais construtivas, a medida que o problema de decisão se torna complexo ou 

estressante. O processamento construtivo geralmente implica em escolhas 

contingentes, embora este fato não queira dizer que as preferencias tenham sido 

necessariamente construídas (BETTMAN et al., 1998). 

 A organização de exibição da informação pode impactar diretamente nas 

escolhas do consumidor, afirmam Bettman et al. (1998), que propõem que diferentes 

formatos de informação podem tornar o processamento mais fácil e menos 

desgastante que outros. No entanto, perdas potenciais de precisão, encorajadas 

pelo efeito do formato, poderão diminuir o seu impacto.  

 Na perspectiva do turismo, em especial do turismo de lazer, destacam-se 

suas múltiplas possibilidades de atividades, diferentes opções de viagens, sendo 

elas curtas ou longas, em diferentes épocas do ano, e que incorporam distintas 

motivações. Assim sendo, os consumidores são confrontados com uma grande 

variedade de escolhas e podem empregar diferentes tipos de estratégias em cada 

contexto específico. Contudo, dentro de cada contexto de escolha, uma série de 

fatores podem leva-los ao uso de estratégias simplificadoras que limitam a 

quantidade de esforço cognitivo necessário para tomar qualquer decisão (MCCABE 

et al., 2016). 

 Conforme detalhado na subseção anterior, embora a existência e o uso dos 

dois modos de processamento cognitivo tenham sido comprovados por estudos 

empíricos em pesquisas comportamentais (FERREIRA et al., 2006), psicologia e 

pesquisa do consumidor (GOEL, DOLAN, 2003), eles têm sido largamente ignorados 

nos estudos sobre o processo de decisão do turismo (MCCABE et al., 2016). 

 Jun e Vogt (2013) oferecem três razões que podem explicar a falta de 

atenção dada pela academia do turismo aos dois modos de processamento. 

Primeiro, os modelos de processamento duplo foram percebidos como menos 

aplicáveis com produtos intangíveis, quando a motivação de processamento de 

informação de um indivíduo para esses produtos é alta. Porém, para os visitantes 

repetidos, que visitam o mesmo destino todos os anos, os autores destacam que a 

motivação para o comportamento de pesquisa de informações pode não ser 

significativa. Em segundo lugar, a pesquisa no turismo centrou-se nas 

características intrínsecas dos indivíduos e suas situações sociais, e não nos 

processos envolvidos nas decisões. Isso se relaciona com o foco nas abordagens de 

input e output para a escolha turística, que negligencia os processos mentais 
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aplicados. E em terceiro lugar, a avaliação das abordagens do processamento 

cognitivo duplo é mais acessível por meio dos estudos de pesquisa experimental, 

comuns em ciência comportamental, mas menos utilizados no turismo (JUN, VOGT, 

2013). 

 Simonson (2008) também observou e destacou um crescente consenso entre 

os pesquisadores de que, devido aos limites da memória ativa, as preferências dos 

indivíduos são construtivas e, em grande parte, determinadas pelo contexto de 

escolha. Na tomada de decisão do turismo, existem alguns fatores 

macroeconômicos e tecnológicos que influenciam os contextos de escolha e que 

significam a adequação da abordagem do dois modos de processamento (MCCABE 

et al., 2016). Para estes autores, os padrões de escolha e comportamento podem 

ser maleáveis ao longo do tempo à medida que os mercados turísticos se 

desenvolvem e tornam-se mais sofisticados. A tecnologia de Internet móvel gera 

grandes quantidades de informações facilmente acessíveis, sem limites temporais 

ou espaciais relacionados, e os consumidores de viagens da atualidade estão se 

tornando muito experientes, buscando e respondendo a estímulos, promoções ou 

promoções de vendas. Nessas condições, compreender os diferentes tipos de 

estratégias de decisão no turismo se torna cada vez mais relevante (MCCABE et al., 

2016). 

 Seja ao considerar o processo geral de tomada de decisão turística, ou 

viagens específicas que envolvem decisões escalonadas, é com certa facilidade que 

percebe-se que até mesmo viajantes experientes podem se envolver numa mistura 

de processos de decisão complexos e elaborados. Apesar disso, com base nos dois 

sistemas cognitivos, poucos estudos abordaram as estratégias intuitivas e 

simplificadoras em contextos específicos de escolha turística, (JUN, HOLLAND 

2012; JUN, VOGT 2013). Estes estudos se concentraram em testar como os dois 

modos de processamento ocorreram durante a fase de busca de informações, em 

vez de tentar integrar o processamento de sistema dual em um modelo conceitual de 

tomada de decisão.  

 Os estudos de McCabe et al. (2016) propõem que, para além do macro 

ambiente do mercado turístico, uma variedade de contextos de escolha individual 

influenciam o uso dos diferentes sistemas para gerar preferências, tais como: 

repetição; tomada de decisão rotineira (inércia); aferição de risco e/ou perda; 

sobrecarga de informação; pressão ou falta de tempo. Estes autores propuseram um 
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novo modelo para descrever a tomada de decisão turística como um processo 

dinâmico, que contempla estes contextos individuais de escolha, em que ambos os 

sistemas de processamento cognitivo podem estar envolvidos (Fig. 3). 

 

Figura 3 – Novo modelo de tomada de decisão no turismo. 

 

 Fonte: McCabe et al. (2016, p. 09. Tradução nossa.) 

 

 Para McCabe et al. (2016), há diferentes decisões de turismo, como, por 

exemplo, a decisão inicial de tirar férias e a escolha do destino, pacote turístico ou 

modo de transporte. Estas decisões, muitas vezes, são escalonadas dado a 

complexidade e natureza do processo decisório turístico (NICOLAU, MAS, 2008). 

 Para ilustrar o modelo proposto por McCabe et al. (2016), a escolha do 

destino é usada como exemplo. Na figura 3, em cada estágio, o processo de decisão 

do tipo sistema 1 ou 2 pode ser recrutado. As heurísticas (sistema 1) são afetadas 

(automáticas, intuitivas, rápidas e exigem menos esforço), enquanto as regras de 

lógica e estatística (sistema 2) foram vinculadas ao raciocínio racional 

(GIGERENZER, GAISSMAIER, 2011).  
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 Um consumidor de viagens, segundo McCabe et al. (2016), pode aplicar o 

sistema analítico ou heurístico em cada estágio de tomada de decisão, dependendo 

dos fatores gerais relacionados à escolha (por exemplo, nível de envolvimento ou 

carga cognitiva) e esses fatores podem ser influenciados pelas diferenças sócio-

psicológicas entre os indivíduos e as características da tarefa. O nível de 

envolvimento no processo de tomada de decisão é especialmente apontado como 

um fator-chave que desencadeia o uso dos diferentes sistemas no estágio em que 

os turistas reconhecem a necessidade de escolher um destino turístico (MCCABE et 

al., 2016). 

 Assim sendo, em conformidade com a fundamentação teórica realizada nesta 

seção, esta dissertação se apoia no modelo de tomada de decisão no turismo 

proposto por McCabe et al. (2016), e defende a relação das teorias da economia 

comportamental, em especial a teoria do sistema dual, com a escolha de destinos de 

um roteiro turístico - objeto empírico selecionado para investigação.  

Voltando-se mais especificamente para um dos estágios de tomada de 

decisão no turismo do modelo proposto na figura 3, na próxima subseção este 

trabalho discorrerá sobre um fenômeno associado ao estágio da busca por 

informações e da sobrecarga cognitiva possivelmente demandada neste processo: o 

fenômeno da sobrecarga de opções. 

   

2.2 SOBRECARGA DE OPÇÕES  
  

Tradicionalmente, as teorias econômicas enfatizam a importância das 

escolhas, sugerindo que ter mais opções é preferível aos consumidores por  

aumentar a probabilidade de escolher opções que maximizem a utilidade 

(BENARTZI, THALER, 2001). Do ponto de vista psicológico, ter mais opções 

também têm sido consistentemente considerado benéfico. Por exemplo, ao 

encontrar e escolher um produto que corresponda à sua preferência, um indivíduo 

pode ter a sensação de estar vivendo de acordo com suas próprias regras, o que 

reafirma a sensação de liberdade pessoal (DOWDING, 1992). 

Diversos estudos empíricos se dedicaram a confirmação da premissa de que 

ter mais opções é desejável. A ideia comum entre eles é que ter mais opções é 

melhor por fornecer maior probabilidade de encontrar uma boa escolha. Park e Jang 
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(2013) destacaram dois destes estudos: Zuckerman et al (1978)  indicaram que as 

pessoas tiveram um desempenho melhor e se sentiram mais motivadas quando lhes 

foi permitido escolher sua própria tarefa, a partir de várias opções, ao invés de 

serem atribuídas uma tarefa pré-determinada pelos pesquisadores; e Kahn e 

Wansink (2004) confirmaram que as pessoas consumiam mais quando recebiam 

uma variedade maior de opções.  

Do ponto de vista do marketing, Park e Jan (2013) destacaram ainda os 

estudos de Dworkin (1982), com a sugestão de que uma maior variedade aumenta a 

probabilidade de satisfazer diversos consumidores. Assim, a oferta de uma grande 

variedade de opções vêm sendo tratada, por muitos pesquisadores, como a 

estratégia capaz de fornecer maior vantagem competitiva (ANDERSON, 2006; 

MAZURSKY,JACOBY, 1986; CRAIG et al., 1984; ARNOLD et al., 1983).  

Embora estudos prévios tenham identificado benefícios reais na oferta de 

uma extensa variedade para as escolhas, é questionável se longas listas de opções 

realmente auxiliam na tomada de decisão. Há décadas, mesmo antes da revolução 

dos computadores pessoais, já era possível encontrar pesquisadores questionando 

os benefícios do aumento da chamada "diversidade e individualização". Já citados 

como excesso de opções, overchoice e information overload, os fenômenos da 

sobrecarga de opções e de informações podem ser identificados como 

preocupações presentes no livro Future Shock, do futurólogo e filósofo Toffler 

(1970).  
“A Revolução super-industrial consignará aos arquivos da ignorância 
a maior parte do que agora acreditamos sobre democracia e o futuro 
da escolha humana. Hoje, nas sociedades tecnológicas, existe um 
consenso quase certo sobre o futuro da liberdade. A escolha 
individual máxima é considerada o ideal democrático.  
[...] Ironicamente, as pessoas do futuro podem sofrer não de uma 
ausência de escolha, mas de uma superação paralisante dela. Elas 
podem vir a ser vítimas desse dilema peculiarmente super-industrial: 
o excesso de opções.  
[...] Estamos, de fato, correndo em direção a um "overchoice" - o 
ponto em que as vantagens da diversidade e da individualização são 
canceladas pela complexidade do processo de tomada de decisão 
do comprador.” (TOFFLER, 1970, p.263-270, tradução nossa.) 

 

No início da década de 90, Tversky e Shafir (1992) exploraram o que 

chamavam de conflito na liberdade de escolha.  

 
“A experiência do conflito é o preço que se paga pela liberdade de 
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escolha. O conflito surge porque o indivíduo nem sempre sabe como 
negociar os custos com os benefícios, o risco contra o valor e a 
satisfação imediata contra o desconforto futuro. Como consequência, 
muitas vezes é difícil tomar decisões importantes, como 
planejamento familiar, bem como decisões insignificantes, tais como 
roupas para uma viagem de fim de semana. A resolução do conflito é 
complicada pela presença de incerteza sobre as consequências de 
suas ações e é ainda mais dificultada pela antecipação de 
dissonância e arrependimento.” (TVERSKY; SHAFIR, 1992, p. 358, 
tradução nossa) 
 
 

A esquiva ao esforço ou custo psíquico por parte dos indivíduos durante o 

processo decisório foi explorada por Tversky e Shafir (1992), que destacaram dois 

aspectos importantes da liberdade de escolha individual. Um deles é que, uma vez 

confrontado por alternativas complexas (ou "conflituosas"), um consumidor estaria 

mais disposto a continuar procurando por novas alternativas, ao invés de decidir 

dentre uma das disponíveis. Outro aspecto mostrou que elevar o número de opções 

gera maior incerteza e logo aumenta a disposição do indivíduo em adiar a decisão.   

Uma década antes, Richard Thaler (1980) discutiu não apenas o desvio do 

esforço ou custo psíquico, como também o impacto do medo do arrependimento no 

processo decisório. O autor, que utilizou em seu estudo um exemplo que explorava 

os mercados de saúde e entretenimento, afirmou que sempre que alguma escolha 

puder induzir ao arrependimento, consumidores tenderão a eliminá-la.  

 
“Sempre que a escolha puder levar ao arrependimento, os 
consumidores têm um incentivo para elimina-la. Eles o farão uma vez 
que o aumento esperado de utilidade (prazer), derivado de fazer 
suas próprias escolhas, seja menor do que os custos psíquicos 
esperados.” (THALER, 1980, pág. 12) 
 
 

 Estudos mais atuais em psicologia social confirmam que ter muitas opções 

nem sempre é benéfico. Descobertas empíricas recentes sugeriram que um número 

excessivo de opções pode ter consequências negativas. O fenômeno caracterizado 

pelas consequências negativas, relacionadas a condição excessiva de opções, pode 

ser encontrado na literatura como sobrecarga de opções, choice overload (DIEHL, 

POYNOR, 2010; IYENGAR, LEPPER, 2000; MOGILNER et al., 2008) ou too much 

choice effect (SCHEIBEHENNE et al., 2009).  

A sobrecarga de opções é frequentemente confundida com a sobrecarga de 

informações. A sobrecarga de opções diz respeito à relação causal entre o número 
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de alternativas e o comportamento de escolha, enquanto que a sobrecarga de 

informações considera o número de alternativas e os atributos dessas alternativas 

ao mesmo tempo (SCHEIBEHENNE et al, 2010). Em outras palavras, a sobrecarga 

de informações coloca maior ênfase nos atributos das alternativas, enquanto a 

sobrecarga de opções focaliza no número de opções. 

Nesta perspectiva, destaca-se esta última como um fenômeno contra intuitivo, 

que refuta a crença geral de que é sempre melhor ter mais opções (SCHWARTZ, 

2004).  

A ideia de sobrecarga de opções não é um conceito recente. Zupko (2003) 

relatou seu surgimento no trabalho do filósofo francês Jean Buridan, ao teorizar a 

respeito do confronto entre duas opções igualmente tentadoras, exemplificado por 

meio de um animal (jumento) que demoraria para realizar a escolha entre duas 

pilhas de feno.  

Park e Jang (2013) destacaram estudos que abordaram a sobrecarga de 

opções ainda no século XX: Miller (1944) relatou evidências experimentais iniciais de 

que abrir mão de uma opção atraente para obter outra de igual mérito pode levar a 

um conflito mental e adiar a escolha; Lewin (1951) desenvolveu ainda mais essa 

ideia, propondo que as escolhas entre alternativas válidas, mas mutuamente 

exclusivas, levam a mais conflitos à medida que as opções se tornam mais 

semelhantes; e Lipowski (1970) estendeu essa ideia, propondo que o conflito de 

escolha aumenta com o número de opções, o que leva a confusão, ansiedade e 

incapacidade de escolher. 

 Mais recentemente, Iyengar e Lepper (2000) reintroduziram a ideia de 

sobrecarga de opções, identificando empiricamente que ter mais opções causa 

consequências negativas. Este estudo, um dos experimentos mais icônicos da área, 

envolveu a disposição em que uma mesa de degustação de geleias era organizada 

em um mercado. O ambiente do mercado em questão era propício ao estudo devido 

a sua ampla oferta de produtos e variedades, tanto nas prateleiras quanto em mesas 

de degustação, onde, só no caso das geleias, havia mais de 300 opções 

disponíveis.  

O estudo em questão ofereceu a clientes da loja um cupom de US$1,00 para 

obter desconto na compra de uma unidade de geleia. Durante um intervalo de 5 

horas, por 2 dias distintos, duas mesas eram alternadas de hora em hora. No 

primeiro tratamento, havia 24 opções de geleias a serem escolhidas. Já no segundo, 
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as opções foram limitadas a apenas 6. Para a avaliação do experimento, duas 

medidas dependentes entre si da motivação dos consumidores foram consideradas: 

a atratividade inicial da mesa de degustação e a posterior compra ou não de um 

vidro de geleia. Na primeira medida, a lógica pareceu prevalecer e 60% das pessoas 

que eram expostas a mesa com 24 opções foram levadas a parar, enquanto apenas 

40% do outro grupo fez o mesmo. No entanto, o percentual de pessoas que 

efetivamente comprou a geleia, quando expostas a apenas 6 opções de degustação, 

foi aproximadamente 10 vezes maior, de 30% contra apenas 3% para o grupo de 24 

opções.  

 Esses números levaram Iyengar e Lepper (2000) a concluírem que, mesmo 

que a ampla oferta leve à maior predisposição dos consumidores experimentarem 

algum sabor na mesa de degustações, a efetiva decisão de compra era radicalmente 

oposta a teoria de racionalidade das escolhas. Logo, a suposição de que a oferta de 

mais opções é sempre mais desejável e gera maior apelo à tomada de decisão pode 

ser questionada, pois a consequência da grande oferta gerou uma desmotivação 

para a compra. 

 Em um experimento de acompanhamento, os mesmos autores pediram aos 

participantes para avaliar uma seleção de chocolates, em dois grupos com 6 e 30 

opções cada, com base em sua aparência e descrição. Os participantes ficaram 

mais satisfeitos com o gosto quando menos opções foram fornecidas. Os resultados 

destes experimentos apontaram que ser confrontado por muitas opções atraentes 

pode diminuir tanto a motivação para escolher qualquer uma delas, como a 

satisfação pós-compra. 

Desde o estudo de Iyengar e Lepper (2000), o fenômeno de sobrecarga de 

opções tem sido continuamente pesquisado em diferentes situações de produtos. 

Três anos após seu primeiro estudo, Iyengar et al. (2004) realizaram estudo na área 

de investimentos pessoais, em que buscaram explorar a adesão de empregados 

americanos a planos corporativos de previdência privada. Foram analisados os 

registros de quase 800 mil funcionários de 69 empresas, que ofertavam 647 planos 

de previdência privada. Os resultados obtidos mostraram que quanto maior o 

número de planos ofertados, menor seria a adesão de participantes, estimando a 

queda de adesão entre 1,5% e 2% para cada 10 fundos adicionais. Foi identificado 

que quanto mais opções de planos de aposentadoria um participante recebesse 
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para escolher, mais tempo eles adiariam sua escolha, em última análise, 

renunciando a consideráveis benefícios financeiros.  

 Para Schwartz et al. (2002), a hipótese de sobrecarga de opções defende que 

o aumento do número de escolhas disponíveis pode levar à consequências opostas 

àquelas assumidas pela lógica e senso comum: de que o acesso ao maior número 

de opções fará com que pessoas consigam escolher precisamente a opção que 

mais lhes deixará satisfeitas. Como efeitos esperados por esta hipótese estariam a 

desmotivação em realizar a decisão, ou, em seu modo extremo, levar a uma 

paralisia decisória e a queda de satisfação com a opção realizada. Em outras 

palavras, mostra que o bem-estar inicialmente cresce à medida que as alternativas 

aumentam, no entanto, passará a cair rapidamente caso esse aumento ocorra de 

maneira excessiva (SCHWARTZ et al., 2002). 

Outras evidências empíricas foram fornecidas por Shah e Wolford (2007). 

Estes pesquisadores descobriram que a porcentagem de participantes motivados a 

comprar uma caneta preta diminuiu de 70% ao escolher dentre pouca variedade de 

opções (8 e 14 canetas) a 33% ao escolher entre maior variedade (16 e 24 canetas).   

 Thaler e Sunstein, em contribuição oriunda do livro Nudge (2008), corroboram 

a necessidade de simplificação para que indivíduos estejam habilitados a tomar 

melhores decisões, sem abrir mão da sua liberdade de escolha. Os autores sugerem 

a extrapolação do conceito in medio stat virtus, ou, a virtude está no meio. Destaca-

se aí o equilíbrio e os resultados em oferecer uma posição entre a de que a 

liberdade vem do maior número de opções e informações possíveis e a outra de que 

ela viria da simplicidade de ser capaz de aceitar ou rejeitar uma única boa opção.  

Em pesquisas de natureza semelhante, Reutskaja e Hogarth (2009) 

descobriram que a satisfação de um indivíduo com uma caixa de presente simulada 

diminuía à medida que o número de caixas de presente aumentava. 

Em suma, a sobrecarga de opções é uma área de pesquisa bastante 

específica, que examina a relação causal entre o número de opções e 

consequências comportamentais (SCHEIBEHENNE et al, 2010).  

2.2.1 Sobrecarga de opções no processo de tomada de decisão 
 

Vários motivos têm sido propostos para explicar porque o excesso de opções 

pode levar à diminuição da motivação na escolha ou a menor satisfação em 
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comparação a uma escassa diversidade de opções. Uma vez que se tem maior 

variedade dentro de uma categoria, provavelmente a seleção se tornará mais difícil, 

já que as diferenças entre as opções atraentes serão menores e a quantidade de 

informações disponíveis maiores (FASOLO, MCCLELLAND, & TODD, 2007; 

TIMMERMANS, 1993).  

Grande quantidade de opções gera uma comparação, por vezes exaustiva, de 

que todas pareçam indesejáveis do ponto de vista do tempo e do esforço. Essa 

comparação extenuante poderia induzir o medo de fazer uma escolha imperfeita 

(IYENGAR et al., 2006; SCHWARTZ, 2004). Em meio a grande diversidade de 

opções, a comparação da atratividade das alternativas não selecionadas e da 

alternativa escolhida, provavelmente será maior, o que poderia levar a um 

pensamento e arrependimento mais contrafactual no que diz respeito as opções que 

não foram escolhidas (PARK, JANG, 2013).  

A variedade excessiva de opções também pode aumentar as expectativas. No 

entanto, se as opções disponíveis forem todas muito semelhantes, essas 

expectativas podem não ser satisfeitas (DIEHL, POYNOR, 2010; SCHWARTZ, 

2000). Assim, uma superabundância de opções pode diminuir a satisfação do 

tomador de decisão com a escolha realizada (PARK, JANG, 2013).  

Uma vez que as opções mais atraentes são mais semelhantes, à medida que 

seu número aumenta, também pode tornar-se mais difícil justifica-la (SELA, 

BERGER, & LIU, 2009). Tal fato poderia diminuir a motivação para fazer qualquer 

escolha (BELL, 1982; ZEELENBERG et al., 2000). Dessa forma, um tomador de 

decisão que tem maior variedade de escolha e um baixo nível de preferência pode 

enfrentar opções menos atraentes, as quais não está pessoalmente interessado 

(PARK, JANG, 2013).  

A definição entre alternativas pouco atraentes e desinteressantes requer 

tempo e recursos cognitivos adicionais (KAHN, LEHMANN, 1991). Antecipar esse 

esforço pode impedir que alguns indivíduos se engajem no processo Pesquisadores 

que observaram a sobrecarga de opções comumente argumentam que os efeitos 

negativos nem sempre ocorrem, mas dependem de certas condições prévias.  

Para Park e Jang (2013), uma pré-condição importante à sobrecarga de 

opções é a falta de familiaridade ou a preferência prévia pelos itens da provisão de 

opções. Nesta situação, existe a possibilidade dos indivíduos deixarem de selecionar 

opções que desconheçam ou que não combinem com suas próprias preferências 
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(IYENGAR, LEPPER, 2000). Chernev (2003) sugeriu que pessoas, com preferências 

prévias claras, preferem escolher entre provisões maiores e sua satisfação acaba 

sendo maior. Da mesma forma, Mogilner et al. (2008) descobriram que uma relação 

negativa entre maior tamanho de sortimento e satisfação existe apenas para 

pessoas que eram relativamente menos familiarizadas com o domínio de escolha.  

Como segunda pré-condição, Park e Jang (2013) identificaram que a 

sobrecarga de opções ocorre apenas se não houver uma opção obviamente 

dominante e se a proporção de opções não dominantes for grande. 

A terceira pré-condição é a pressão de tempo ou tempo limite (PARK, JANG, 

2013). Os seres humanos são tomadores de decisão adaptáveis que, às vezes, 

consideram os custos de oportunidade associados a uma determinada escolha e, 

consequentemente, alteram seu comportamento (FASOLO et al., 2009; HENDRICK 

el al., 1968). Assim, se uma pessoa não puder decidir dentro de um período de 

tempo fixo, ela deixará de tentar e seguirá em frente devido ao aumento dos custos 

de oportunidade. Em outras palavras, quando um indivíduo recebe uma grande 

variedade de opções para realizar uma escolha em um tempo muito curto, ele pode 

pensar que é melhor adiar completamente sua definição (JESSUP et al., 2009).  

A precondição final indicada por Park e Jang (2013) para a sobrecarga de 

opções é sua existência excessiva. Outros estudos empíricos já relatados nesta 

dissertação comprovam essa precondição. (IYENGAR, LEPPER, 2000; IYENGAR et 

al., 2004; REUTSKAJA, HOGARTH, 2009; SHAH, WOLFORD, 2007). 

 

2.2.2 O abandono da escolha na sobrecarga de opções 
 

Uma possível consequência negativa de se oferecer um número excessivo de 

opções ao consumidor é o abandono da escolha (JESSUP et al., 2009). Essa 

consequência negativa do individuo não escolher na sobrecarga de opções é 

chamada de "no choice" por pesquisadores sêniores deste campo de estudos 

(JESSUP et al., 2009; SCHEIBEHENNE et al., 2009; SCHEIBEHENNE et al, 2010).  

A abordagem utilizada para a consequência de não escolher pode ser 

verificada na literatura de diversas maneiras. Thaler (1980) explorou a esquiva ao 

esforço ou custo psíquico por parte dos indivíduos durante o processo decisório, 

abordando o no choice como eliminação da escolha.  
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Tversky e Shafir (1992) discorreram sobre aspectos da liberdade de escolha 

individual frente a elevado número de opções, abordando o resultado de ausência 

de escolha como adiamento da decisão.  

Os estudos de Iyengar & Lepper (2000) a respeito da sobrecarga de opções, 

abordaram o no choice como um possível adiamento da escolha, ou ainda, como a 

hesitação completa de uma decisão de compra, o que se traduz no indivíduo 

decidindo não comprar um produto ou serviço. A suposição de que a oferta de mais 

opções é sempre mais desejável e geraria maior apelo à tomada de decisão foi 

questionada pelos autores, pois, na realidade, a consequência da grande oferta 

gerou uma desmotivação para a compra. 

O autor Schwartz discute o paradoxo em questão no livro chamado "The 

Paradox of Choice: Why More is Less" (2004). No entanto, já discutia o tema em um 

artigo chamado "The Tiranny of Freedom" (SCHWARTZ, 2000). Em suas palavras, 

Schwartz diz que “a suposta liberdade deixa pessoas indecisas sobre o que fazer e 

por que. Essa liberdade de escolha está ao lado de uma linha tênue e, do outro lado, 

estão o caos e a paralisia decisória. Diz ainda que o preço a ser pago será o perigo 

e a incerteza.” (SCHWARTZ, 2000, p. 87, tradução nossa). No mesmo artigo, o 

referido autor transcreve uma importante consideração do biólogo e filósofo Uexkull 

(1938/1954, p.26). 
 
“O artigo argumenta que indevidamente influenciada pela ideologia 
da economia e pela teoria da escolha racional, a sociedade 
americana moderna criou um excesso de liberdade, com o 
consequente aumento da insatisfação das pessoas com suas vidas e 
com a depressão clínica. Uma tarefa significativa para uma futura 
psicologia do funcionamento ideal é a de enfatizar a liberdade 
individual e determinar quais restrições culturais são necessárias 
para que as pessoas tenham uma vida significativa e satisfatória.” 
(UEXKULL, 1938/1954, p. 26, tradução nossa) 
 
 

Tversky e Shafir (1992) destacaram importantes aspectos sobre a liberdade 

de escolha individual indicando que elevar o número de opções gera maior 

incerteza,  aumentando a disposição do indivíduo ao adiamento da decisão. Outro 

apontamento feito por esses autores sugeriu que, uma vez confrontado por 

alternativas complexas (ou "conflituosas"), um consumidor estaria mais disposto a 

continuar procurando por novas alternativas mais simplificadas ao invés de decidir 

dentre uma das disponíveis.  
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Em estudos sobre esta mesma temática, outros autores sugeriram que ter 

mais opções dentro de diversas categorias provavelmente tornará a escolha mais 

difícil, já que as diferenças entre as opções atraentes serão menores e a quantidade 

de informações disponíveis maiores. Como consequência mais crítica, a 

possibilidade do no choice foi apontada como paralisia decisória (FASOLO, 

MCCLELLAND, TODD, 2007; TIMMERMANS, 1993).  

Park e Jang (2013), ao identificar o fenômeno de sobrecarga de opções na 

indústria do turismo, apontaram como consequência mais negativa a possibilidade 

do consumidor findar o processo decisório não realizando a escolha ou compra 

turística. Neste estudo, a abordagem utilizada para o abandono da escolha foi no 

choice.  

Este trabalho identifica que, no campo do turismo, uma forma particular de 

abandonar a escolha em meio a oferta excessiva de opções pode ser observada na 

decisão do viajante aceitar as opções de produtos padronizados comumente 

ofertados no turismo de massa.  

Estas opções-padrão, sejam elas em termos de traslados, tours, pacotes ou 

roteiros turísticos, são capazes de oferecer ao viajante a esquiva ao esforço ou 

custo psíquico durante o processo decisório escalonado e típico do turismo.  

Ao utilizar o termo “aceitar” a escolha padronizada, considera-se importante 

ressaltar não apenas o conforto cognitivo tão valioso para o sistema 1 dos dois 

modos de processamento, mas a passividade intrínseca deste tipo de decisão. 

Como exemplificação de ordem prática para esta argumentação, destaca-se um 

viajante que visitará determinado destino turístico e que, mesmo após solicitar e 

receber inúmeras dicas e recomendações para os melhores passeios e pontos 

especiais a serem visitados, não é capaz de decidir quais deles visitará e finda este 

processo decisório embarcando no tradicional passeio coletivo de ônibus turístico do 

local.  

 

2.2.3 Sobrecarga de opções em produtos turísticos 
 

Alguns autores apontaram que as características únicas dos produtos 

turísticos causam resultados inesperados em comparação a produtos de varejo, 

tendo como uma das  piores consequências o consumidor turístico findar o processo 
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de tomada de decisão, não realizando nenhuma escolha (SCHEIBEHENNE et al, 

2010; JESSUP et al., 2009).  

Park e Jang (2013) destacaram que, tradicionalmente, a maior parte dos 

fornecedores de produtos de varejo oferece inúmeras opções com a crença do 

benefício aos consumidores (maximização de utilidade) e aos fornecedores 

(maximização de lucro). Semelhante aos produtos de consumo diário, os 

fornecedores de turismo disponibilizam uma grande variedade de produtos. No 

entanto, é importante destacar que as características dos produtos turísticos diferem 

dos produtos de varejo ordinários em alguns aspectos. 

Os produtos turísticos são frequentemente considerados serviços. 

Tradicionalmente, quatro características-chave distinguem serviços de bens 

manufaturados: intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade e perecibilidade 

(ZEITHAML, BERRY, PARASURAMAN, 1996).  

A diferença mais relevante entre serviços e produtos de varejo comuns é a 

intangibilidade, o que significa que os produtos turísticos não têm dimensão física e 

não podem ser tocados, vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de 

serem adquiridos (REISINGER et al., 2001). Devido à intangibilidade, o valor 

oferecido não é facilmente comunicado pelo provedor de serviços (PARK, JANG, 

2013).   

Em segundo lugar, os serviços são heterogêneos e diferem substancialmente 

entre os diferentes provedores devido a inconsistências humanas envolvidas na 

prestação do serviço (ZEITHAML, BERRY, PARASURAMAN, 1996). Essa 

característica do serviço torna especialmente desafiador para os provedores 

oferecer uma qualidade de serviço consistente (PARK, JANG, 2013). Terceiro, para 

Zeithaml et al. (1996), os serviços são inseparáveis, o que significa que a compra e 

o consumo de serviços ocorrem ao mesmo tempo.  

Finalmente, a característica da perecibilidade refere-se ao fato dos serviços 

não poderem ser armazenados e consumidos em um momento posterior. Assim, é 

prioridade a compreensão de que a real venda do serviço ocorre no momento em 

que o mesmo é prestado (ZEITHAML et al., 1996). 

Além disso, Park e Jang (2013) destacam que os serviços turísticos têm 

características peculiares que, muitas vezes, os diferenciam dos serviços não 

turísticos: os turistas compram e consomem o serviço em um local diferente de onde 

moram (SIRAKAYA, MCLELLAN, UYSAL, 1996); e geralmente não recebem retorno 
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tangível de seu investimento, exceto lembranças. Ademais, os produtos turísticos 

são comprados com pouca frequência em comparação à outros serviços e produtos 

comuns de varejo e são geralmente mais caros do que diversos outros serviços e 

produtos comuns. 

Para Sirakaya e Woodside (2005), as características dos produtos turísticos 

requerem um nível mais alto de envolvimento do consumidor devido aos custos 

monetários e não monetários relativamente altos. Esses autores destacam que 

essas características específicas motivaram uma série de estudos que tentaram 

diferenciar os processos de tomada de decisão dos viajantes dos processos de 

tomada de decisão associados aos produtos comuns de varejo. 

Apesar dessas características peculiares, Park e Jang (2013) apontaram que 

os produtos turísticos compartilham um aspecto importante com produtos comuns de 

varejo: os consumidores de ambos, necessariamente, têm que escolher entre uma 

variedade de opções. Ainda assim, os autores indicam que, com produtos turísticos, 

os consumidores podem experimentar um grau ainda maior de ofertas com mais 

opções do que com produtos de varejo do dia a dia.  

Uma exemplificação pertinente desta oferta excessiva de opções no turismo 

já foi exposta na seção introdutória deste trabalho, ao mencionar um viajante em 

potencial que busca por um pacote turístico em websites de agências online e obtém 

resultados quase incontáveis em termos de quantidade de opções. 

Park e Jang (2013) também destacaram as pré-condições necessárias para a 

sobrecarga de opções que puderam ser observadas na tomada de decisão em 

compras turísticas. A pré-condição de falta de familiaridade pode ser exemplificada 

pelos viajantes que, por natureza, buscam novidades. Em casos como estes, o nível 

de familiaridade ou preferência prévia é muito baixo (JANG, FENG, 2007).  

No turismo, os produtos são muito semelhantes entre si, sendo difícil 

distinguir qual é dominante na categoria, especialmente quando a compra é 

realizada via internet. Desta forma, outra pré-condição necessária para a ocorrência 

do fenômeno da sobrecarga de opções pode ser observada.  

A pré-condição de pressão do tempo também existe com os produtos 

turísticos. Por exemplo, ao comprar um produto turístico em alta temporada, o 

viajante deve tomar uma decisão muito rapidamente para garantir a disponibilidade 

da compra (PARK, JANG, 2013).   
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A complexidade do processo decisório no turismo, repleto de subdecisões 

escalonadas, pode igualmente impactar o comportamento do consumidor de 

viagens, levando-o a possibilidade de uma paralisia decisória. Iyengar & Lepper 

(2000) corroboram que no caso de  maior número de opções ou complexidade nas 

escolhas, não há um comportamento padrão. Pode ocorrer o adiamento da escolha, 

ou ainda, a hesitação de uma decisão de compra, que se traduz no indivíduo 

preferindo não comprar um produto ou serviço.   

Ter mais opções, dentro de diversas categorias, provavelmente tornará a 

escolha mais difícil, pois as diferenças entre as mais atraentes são menores e a 

quantidade de informações disponíveis aumenta (FASOLO, MCCLELLAND, TODD, 

2007; TIMMERMANS, 1993). Estendendo os domínios do fenômeno da sobrecarga 

de opções, os estudos de Park e Jang (2013) analisaram e identificaram sua 

presença na indústria do turismo. Os resultados destes estudos demostraram que 

ter mais opções (especificamente mais de 22 opções) aumentou a probabilidade dos 

participantes abandonarem a escolha.  

Uma vez exposta a relevante ligação entre o fenômeno da sobrecarga de 

opções e a escolha de destinos turísticos, esta dissertação propôs-se a investigar a 

relação entre eles por meio da elaboração de um roteiro de viagem. Conforme 

indicado previamente, para a condução dessa investigação, foi privilegiada a teoria 

da psicologia cognitiva e dos estudos comportamentais, que postulam a existência 

de dois modos de processamento distintos para o raciocínio humano, a Teoria do 

Sistema Dual (KAHNEMAN, 2011). 

 

2.3 HIPÓTESE E MODELO CONCEITUAL  
  

Tradicionalmente, as teorias econômicas enfatizaram a importância das 

escolhas, sugerindo que ter mais opções é preferível aos consumidores porque 

aumenta a probabilidade de escolher opções que maximizem a utilidade 

(BENARTZI, THALER, 2001). Ter mais opções também foi consistentemente 

considerado benéfico da perspectiva da psicologia. Por exemplo, ao encontrar um 

produto que corresponde à preferência de um indivíduo, pode-se sentir que ele ou 

ela está vivendo uma vida de acordo com sua própria agenda (DOWDING, 1992). 
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Embora estudos prévios tenham identificado os benefícios na oferta de 

variedade para as escolhas, é questionável se longas listas de opções realmente 

auxiliam os consumidores na tomada de decisão. Estudos recentes em psicologia 

social sugeriram que ter muitas opções pode não ser sempre benéfico. Em 

particular, descobertas empíricas recentes sugeriram que um número excessivo de 

opções pode ter consequências negativas. Este fenômeno é chamado de 

sobrecarga de opções, choice overload (DIEHL, POYNOR, 2010; IYENGAR, 

LEPPER, 2000; MOGILNER et al., 2008) ou ainda too much choice effect 

(SCHEIBEHENNE et al., 2009).  

O fenômeno de sobrecarga de opções é uma área de pesquisa específica, 

que examina a relação causal entre o número de escolhas e consequências 

comportamentais (SCHEIBEHENNE et al., 2010). Uma consequência crítica da 

sobrecarga de escolha é a possibilidade dos consumidores não fazerem uma 

escolha, consequência referida por estudiosos do campo como "no choice" 

(IYENGAR, LEPPER, 2000; JESSUP et al., 2009; SCHEIBEHENNE et al., 2010).  

A possibilidade de abandono da escolha em cenários de tomada de decisão 

face ao fenômeno de sobrecarga de opções vem sendo pesquisada continuamente 

em diferentes situações de produtos de varejo e serviços, sendo sua presença 

também identificada e confirmada na indústria do turismo nos estudos de Park e 

Jang (2013). 

Desta forma, a partir do referencial teórico levantado, é proposta a seguinte 

hipótese de pesquisa:  

 

H1: Quanto maior a quantidade de opções, maior será a probabilidade do 
consumidor abandonar a escolha própria. 

 
Em outras palavras, a hipótese de pesquisa desta dissertação propôs que 

quanto maior a quantidade de opções (quantidade de destinos turísticos a serem 

considerados no momento da escolha do roteiro de viagem), maior é a chance do 

consumidor abandonar a escolha própria e delegar a terceiros (profissionais 

especialistas em viagens) a elaboração de seu roteiro turístico (abandono da 

escolha). 
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Para Fasolo et al. (2007), dispor de mais opções dentro de uma mesma 

categoria poderá tornar a escolha mais custosa, uma vez que as diferenças entre as 

opções atraentes são menores e a quantidade de informações disponíveis aumenta.  

Eventualmente o ambiente de informação pode ser tão complexo a ponto de 

aumentar as incertezas das escolhas, diminuindo a efetividade dos processos de 

pesquisa (BETTMAN, LUCE, PAYNE, 1998). Assim, os consumidores ignoram a 

informação disponível, especialmente se eles não a percebem como relevante para 

seus objetivos de tomada de decisão (JUN, HOLLAND, 2012). 

Solomon (2011) indica que os indivíduos são sobrecarregados diariamente 

com grande quantidade de recursos e informação, lidando desde controles remotos 

com dezenas de botões, câmeras digitais com centenas de recursos misteriosos, 

manuais que se assemelham a livros, a carros com painéis de instrumentos dignos 

de um ônibus espacial. Os especialistas chamam essa espiral de complexidade de 

proliferação de recursos (PUTSIS JR., SRINIVASAN, 1994).  

Em seus estudos, Reutskaja e Hogarth (2009) aumentaram a complexidade 

das opções oferecidas, reduzindo a satisfação de escolha dos participantes. Em 

consonância com Mogilner et al. (2008), os autores se basearam na hipótese de que 

a sobrecarga de opções se dá devido ao aumento do esforço cognitivo necessário 

para fazer uma escolha. Esse argumento converge com a hipótese de sobrecarga 

de opções que prevê um impacto negativo na tomada de decisão se a quantidade 

total de informações sobre o sortimento de escolha crescer demais (JACOBY, 

SPELLER, KOHN 1974). 

Assim, o modelo conceitual proposto e as variáveis abordadas no desenho 

deste estudo experimental podem ser observados na Fig. 4.  

 

 
  

	

	

		 	

Figura 4: Modelo conceitual proposto.  Fonte: Elaborado pela autora 
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Deste modo, no próximo capítulo, serão detalhados os procedimentos 

metodológicos adotados na investigação do problema de pesquisa deste trabalho, 

que, conforme previamente explanado, refere-se ao impacto do excesso de 

informação e do fenômeno da sobrecarga de opções na elaboração de um roteiro 

turístico.  
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3. METODOLOGIA 
 
A partir do levantamento bibliográfico realizado e tomando como norteadores 

o problema e os objetivos de pesquisa, a seguir serão expostos os aspectos 

metodológicos selecionados e adotados nessa pesquisa.  

 Parcialmente baseado nos estudos de Park e Jang (2013) que tiveram como 

objetivo central verificar a sobrecarga de opções no turismo, o estudo desenhado 

para testar empiricamente a hipótese de pesquisa desta dissertação utiliza a 

abordagem experimental característica das ciências comportamentais para estudos 

causais. Trata-se de uma pesquisa de caráter hipotético-dedutivo, com abordagem 

quantitativa. 

A proposta metodológica adotada neste trabalho está fundamentada nos 

pressupostos das ciências do comportamento, definidos por Kardes et al (2011) 

como a aplicação de métodos rigorosos e sistemáticos para explicar, controlar e 

prever o comportamento humano, estudando pessoas e seus comportamentos da 

mesma forma que cientistas da natureza observam fenômenos físicos. De acordo 

com esses pressupostos, existem três diferentes abordagens para se investigar o 

comportamento humano: (a) pesquisas descritivas, que podem ir desde 

questionários e entrevistas até observações naturalistas, e serem de natureza 

qualitativa ou quantitativa; (b) pesquisas correlacionais, que investigam a relação 

entre as variáveis propostas e; (c) pesquisas experimentais, que são capazes de 

promover um entendimento maior sobre causas de um dado comportamento 

(STANGOR, 2011). 

Para Kardes et al. (2011), a abordagem experimental, caracterizada pela 

condução de experimentos controlados, e a abordagem científica do marketing, que 

emprega simulações de computador e modelos sistemáticos para explicar e prever o 

comportamento do consumidor, são hoje métodos primários utilizados em pesquisas 

de marketing sobre o comportamento de consumo dos indivíduos. Ambos são 

utilizados de forma essencialmente quantitativa, apoiando-se em dados numéricos 

coletados empiricamente para realizar análises estatísticas sofisticadas. Como 

esses métodos tipicamente utilizam amostras representativas de um grande número 

de consumidores (também chamados de população de interesse), seus resultados 

são generalizáveis para um grupo maior (KARDES et al. 2011). 
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Adicionalmente, Hernandez et al. (2014) apontam que, considerando o 

crescimento do número de estudos científicos publicados na área de marketing e do 

comportamento do consumidor, o uso de experimentos é cada vez mais pertinente e 

extensivo para elucidar o funcionamento dos fenômenos mercadológicos, adotando 

como ponto focal de pesquisa a identificação e a mensuração de relações causais 

por meio de métodos como o experimento.   

Argumenta-se que uma das etapas mais importantes do experimento é o 

delineamento da pesquisa. Para Kerlinger (1980, p.105), a finalidade do 

delineamento de pesquisa é de “impor restrições controladas às observações de 

fenômenos naturais”, exercendo sua função de disciplina de dados. Deste modo, 

dois propósitos da pesquisa acadêmica estão relacionados a sua importância: 

responder às perguntas da pesquisa e controlar as fontes possíveis de influência 

das relações estabelecidas (KERLINGER, 1980). 

Com efeito, é consenso na literatura que a pesquisa experimental proporciona 

maior controle sobre as variáveis a serem testadas, permitindo que o pesquisador 

realize inferências mais robustas em relações de causa e efeito (KANTOWITZ et al., 

2006). Já que causas não podem ser observadas, apenas inferidas a partir de 

observações, argumenta-se que estas observações sejam realizadas no contraste 

entre grupos aleatoriamente selecionados e tendo como balizadoras as variáveis de 

controle. Tão somente por meio de comparações as observações do pesquisador 

fazem sentido e são capazes de eliminar explicações alternativas para o fenômeno 

observado (DE VAUS, 2001). 

Nesta dissertação foram realizadas adaptações dos estudos de Park e Jang 

(2013) a respeito da sobrecarga de opções no turismo. Apesar das semelhanças 

entre os designs, este trabalho se remeteu a novos problemas de pesquisa de modo 

que sejam produzidos novos insights teóricos. Tal propósito justifica a escolha do 

método experimental, uma vez que “[um] experimento único per si é muito menos 

convincente do que uma série de experimentos relacionados” (KANTOWITZ et al., 

2006, p.55). 

Os autores supracitados também evidenciam: 

 
“Replicações diretas são especialmente úteis quando o experimento 
original [representa] uma iniciativa realmente inovadora. No entanto, 
geralmente a melhor maneira de replicar um experimento consiste 
em ampliar o procedimento anterior, acrescentando algo novo e ao 
mesmo tempo conservando algo do antigo. Portanto, parte da 
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replicação é uma repetição literal, porém a parte nova enriquece o 
conhecimento científico.” (KANTOWITZ et al., 2006, p.55, grifo dos 
autores). 
 

 

Segundo De Vaus (2001), a versão clássica do desenho experimental 

apresenta os seguintes elementos: 

 

1. Uma medição da variável dependente antes da intervenção; 

2. Dois grupos: um que é exposto à intervenção (grupo experimental) e 

outro que não é exposto (grupo controle); 

3. Alocação aleatória nos grupos antes da primeira medição; 

4. Uma intervenção (teste/tratamento); 

5. Uma medição da variável dependente após a intervenção. 

 

O propósito deste desenho é remover a influência de outras variáveis, de 

modo que o efeito da intervenção possa ser claramente observado. Caso sejam 

observadas alterações no nível da variável dependente do grupo experimental em 

relação ao grupo controle, é possível inferir que tal mudança tenha sido causada 

pela intervenção. Para tal, duas condições devem ser observadas, segundo De Vaus 

(2001): os grupos não sofrerem alterações em todos os aspectos relevantes antes 

da intervenção, e condições similares serem experimentadas pelos grupos entre o 

momento inicial e o final, à exceção do tratamento específico.  

Para Hernandez et al. (2014), os pesquisadores experimentais precisam 

manipular os níveis das variáveis independentes e observar o resultado produzido 

sobre a variável dependente, enquanto controlam o efeito de outras variáveis 

(variáveis de controle), que mesmo não sendo objeto direto de estudo,  podem 

oferecer explicações alternativas a pesquisa. Dependendo de como o fenômeno sob 

investigação for concebido e testado, uma variável independente pode funcionar 

como moderadora de outra, de modo que ao serem associadas ampliam o efeito 

investigado na variável dependente (HERNANDEZ et al., 2014). 

Condizente com essas tradições, e conforme descrito anteriormente, ao 

adotar o método experimental de natureza causal, o estudo desenhado nesta 

dissertação se propôs a investigar se a sobrecarga de opções (variável 

independente) afetou a decisão de compra, possivelmente conduzindo o consumidor 
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ao abandono da escolha própria do roteiro turístico de uma viagem - no choice 

(variável dependente).  

A seguir serão descritos os procedimentos metodológicos empregados para a 

consecução dos objetivos do trabalho e para o teste da hipótese central. A estrutura 

apresentada nesse capítulo aborda os seguintes tópicos: (1) apresentação do 

problema, hipótese e modelo conceitual; (2) delineamento da pesquisa; (3) 

amostragem e coleta de dados; (4) descrição dos procedimentos utilizados para a 

análise de dados e teste da hipótese.    
 

3.1 DELINEAMENTO DE PESQUISA  
 

 A presente pesquisa tem como objetivo testar a hipótese 1, que afirma que 

quanto maior a sobrecarga de opções, maior será a probabilidade do consumidor 

abandonar a escolha própria, abrindo mão da liberdade de definir as opções de 

destinos que irão compor um roteiro de viagem em favor de um roteiro pronto, 

previamente elaborado por um especialista.. 

Para o teste da hipótese a variável independente sobrecarga de opções foi 

manipulada em dois níveis (alto e baixo), para observação do efeito na variável 

dependente abandono da escolha (sim versus não). O estudo contou com 

delineamento de grupo entre-sujeitos (between-subjects), que consiste no 

delineamento de dois ou mais grupos experimentais sendo testados 

simultaneamente por um fator de teste diferente (KANTOWITZ et al., 2006).  

 Um dos riscos que se incorre ao realizar o delineamento de grupos é a 

incidência de diferenças comprometedoras entre os indivíduos em dois ou mais 

grupos de tratamento. Duas técnicas podem ser usadas para minimizar este efeito: o 

pareamento por igualação e a randomização. No pareamento por igualação, os 

respondentes são medidos em relação à habilidade ou característica que se quer 

neutralizar e, em seguida, os sujeitos que apresentarem níveis iguais ou muito 

parecidos nesta medição devem ser aleatoriamente alocados em grupos separados. 

Para Kantowitz et al (2006, p. 67), esta técnica é a mais indicada “se todos os 

aspectos relevantes tiverem sido levados em consideração, [porém], como poucas 

vezes temos certeza, a randomização é a técnica usada com mais frequência.  

 Na randomização, cada sujeito participante do estudo possui igual 
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probabilidade de compor um grupo experimental ou outro.  Desta forma, apesar de 

não se poder garantir que os grupos sejam sempre iguais, a técnica é recomendada 

pois é a mais livre de vieses.  

Outro ponto-chave de estudos randomizados é o uso de um “grupo de 

controle” escolhido aleatoriamente dentro da população investigada. Assim, 

compara-se um grupo de indivíduos exposto a um cenário, com um grupo similar de 

pessoas que não foram expostas ao cenário. Desta forma, o viés de seleção pode 

ser removido e o resultado de grupo exposto ao cenário e grupo de controle é 

comparado, reduzindo fatores conhecidos e desconhecidos que podem influenciar o 

resultado (DUFLO, GLENNERSTER, KREMER, 2008). 

Para viabilizar o procedimento de randomização, foi utilizado recurso 

disponível na plataforma de pesquisas Google Forms, plataforma esta em que o 

questionário do estudo em questão foi desenvolvido. 

A seguir serão descritos o cenário experimental, assim como as definições 

constitutivas e operacionais das variáveis analisadas, para em seguida descrever a 

amostragem, coleta de dados e os procedimentos de análise utilizados.  

 

3.1.1 Instrumento de pesquisa  
  

 O instrumento de pesquisa utilizado por esta dissertação foi desenvolvido na 

plataforma de pesquisas online Google Forms. Os questionários estão disponíveis 

para consulta no Apêndice I deste trabalho.  

 Totalizando 4 seções, a primeira seção do instrumento de pesquisa foi 

composta por duas perguntas fechadas referentes a frequência e experiência em 

viagens internacionais e ao conhecimento dos participantes com relação ao 

continente Europeu; além de duas escalas lineares de medição de atitude 

relacionadas ao valor do profissional (especialista em viagens) e ao valor da 

organização própria da viagem.  

 A segunda seção foi composta por itens relativos ao experimento: 

apresentação do cenário experimental; recurso da plataforma de pesquisas online 

Google Forms utilizado para atribuição aleatória dos sujeitos nos grupos 

experimentais; instruções e apresentação das opções de destinos; e medição da 

variável dependente.  
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 A terceira seção foi composta pela escala de verificação da manipulação de 

sobrecarga de opções já detalhada previamente em subseção específica desta 

dissertação. Adicionalmente, a satisfação com o resultado de decisão também foi 

medida nesta seção.  

 A última seção do instrumento de pesquisa incluiu perguntas sobre os dados 

demográficos dos participantes em termos de sexo, idade e escolaridade. Foram 

recolhidos ainda dados complementares referentes ao nível de cansaço no momento 

da coleta de dados, turno da coleta de dados e tempo de resposta do questionário.  

 Todas as variáveis envolvidas neste estudo serão detalhadas nas próximas 

subseções. 

 

3.1.2 Cenário experimental  
 
O cenário desenvolvido para o estudo experimental em questão, envolveu os 

principais apontamentos indicados pela fundamentação teórica realizada nesta 

dissertação, que defenderam a relação das teorias da economia comportamental, 

em especial a teoria do sistema dual, com a escolha de destinos de um roteiro 

turístico (MCCABE et al., 2016). Além disso, foram tomados por base parcial os 

estudos de Park e Jang (2013), que identificaram o fenômeno de sobrecarga de 

opções no turismo.   

Assim, os participantes desta pesquisa foram convidados a considerar uma 

situação hipotética, em que haviam recebido da empresa onde trabalham, como 

prêmio por bom desempenho, uma viagem para a Europa. Alguns detalhes e 

características do prêmio foram previamente informados com o objetivo de que os 

participantes pudessem se aproximar da situação real de escolha do roteiro turístico 

de uma viagem.  

Os detalhes informados aos participantes antes do início do experimento 

foram: a viagem ocorreria durante o verão europeu; incluiria todas as despesas 

pagas para o participante e um acompanhante; a duração total da viagem seria de 

21 dias; e o roteiro da mesma deveria ser composto por sete destinos (os 

participantes deveriam considerar passar três dias em cada um desses destinos). A 

escolha de três dias fixos em cada destino foi feita para manter similaridade no tipo 

de escolha entre os grupos experimentais, além de ser um período realista, comum 
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em roteiros de viagem atuais. 

Além disso, os participantes foram informados sobre a possibilidade de 

escolha dos destinos turísticos que iriam compor o roteiro da viagem. Em outras 

palavras, foi oferecida a possibilidade de participação na escolha dos destinos 

turísticos a serem visitados, ou seja, a possibilidade de montar um roteiro de viagem 

customizado, de acordo com as preferências de cada indivíduo.  

A partir deste momento, os participantes receberam as opções de destinos 

turísticos europeus, e deveriam, portanto, definir o roteiro da sua viagem, passando 

três dias em cada um dos setes destinos escolhidos.  

Adicionalmente, os participantes foram informados que poderiam, a qualquer 

momento, desistir de definir por conta própria os destinos do roteiro de viagens, e 

aceitar um roteiro de viagem pronto, elaborado por especialistas em viagens. Este 

roteiro incluía os sete destinos europeus mais populares. 

Todos os destinos usados no experimento em questão foram selecionados 

após revisão das listas "Top 25 Destinations Europe - Trip Advisor”4, “The best 

places to visit in Europe - Lonely Planet Travel Guide”5 e “Europe’s 52 best secret 

beaches - The Telegraph Travel Destinations”6, todas com recomendações para o 

ano de 2017.  

 A representação da introdução ao estudo experimental em questão pode ser 

verificada na Fig. 5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
4 Top 25 Destinations Europe - Trip Advisor, 2017 Disponível em: https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-
Destinations-cTop-g4 Acesso em: 23/11/2017. 
 
5 The best places to visit in Europe - Lonely Planet Travel Guide, 2017 Disponível em: 
https://www.lonelyplanet.com/best-in-europe Acesso em: 23/11/2017. 
 
6Europe’s 52 best secret beaches - The Telegraph Travel Destinations Disponível em: 
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/articles/europes-best-secret-beaches/ Acesso em: 
23/11/2017.   
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Figura 5: Estudo experimental - Cenário. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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3.1.3 Manipulação da variável independente quantidade de opções 
 

 Com base em estudos anteriores já previamente descritos (IYENGAR, 

LEPPER, 2000; PARK, JANG, 2013; MCCABE et al., 2016) a variável independente 

operacionalizada e manipulada neste estudo por meio do número de opções de 

destinos turísticos ofertado aos indivíduos dos dois grupos experimentais distintos 

para a elaboração do roteiro da viagem.   

Park e Jang (2013) apontaram que um estudo realizado por Gingras (2003) 

para identificar o fenômeno de sobrecarga de opções, ofereceu aos participantes 

dois conjuntos de opções: 6 opções (poucas opções) e 24 opções (maior variedade). 

Este estudo não obteve sucesso na tentativa de verificar a existência de sobrecarga 

de opções. Em estudos posteriores, Park e Jang (2013) superaram as limitações de 

Gingras (2003), identificando o fenômeno da sobrecarga de opções por meio do 

desenvolvimento de cinco conjuntos de escolha diferentes (1, 3, 10, 20 e 30 

opções).  

Assim sendo, a presente pesquisa tomou os estudos de Park e Jang (2013) 

como base para o desenvolvimento de dois conjuntos de escolha diferentes a serem 

atribuídos, de maneira aleatória, aos participantes das duas células experimentais. 

No grupo experimental de alta quantidade de opções, os participantes foram 

expostos a 70 opções de destinos turísticos (condição de maior quantidade de 

opções). No grupo experimental de baixa quantidade de opções, os participantes 

foram expostos a 14 opções de destinos turísticos (condição de menor quantidade 

de opções). Ambos os grupos deveriam escolher, dentre as opções ofertadas, 7 

destinos para composição do roteiro da viagem. 

Um exemplo da manipulação da variável independente pode ser verificada na 

Fig. 6.  
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Figura 6: Estudo experimental – Manipulação da variável independente (quantidade de opções). 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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3.1.4 Verificação da manipulação da variável independente  
 
 De modo a testar se os indivíduos do grupo exposto a oferta de 70 destinos 

turísticos de fato perceberam a maior quantidade de opções, e se os indivíduos do 

grupo exposto a oferta de 14 destinos realmente perceberam menor quantidade de 

opções, foi incluído no instrumento de pesquisa uma verificação da manipulação da 

variável independente, feita por meio de uma escala de sobrecarga de opções.  

 A verificação da manipulação da variável foi adaptada dos estudos anteriores 

de Iyengar e Lepper (2000) e composta por cinco itens, como mostra o Quadro 3.  

 
Quadro 3: Escala para verificação da manipulação da variável independente 

 

a) Escolher os sete destinos para esta viagem foi uma tarefa fácil (invertido); 

b) A quantidade de destinos disponíveis para a escolha era muito grande; 

c) A quantidade de informações e de destinos disponíveis pode ter me confundido no 

momento da escolha; 

d) Fiquei confuso na hora de escolher os destinos turísticos; 

e) Me senti perdido em meio a tantas opções de destinos turísticos. 

 

Fonte: Instrumento de pesquisa. Elaboração própria. 

 

 Optou-se por usar uma escala de concordância Likert de 5 pontos,  onde 1 

indica “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”.  

 A escolha de cinco pontos para a escala (ao invés de sete, conforme os 

estudos supracitados) visou o aumento da taxa de resposta, a simplificação do 

entendimento e  a redução do “nível de frustração” dos entrevistados, seguindo as 

recomendações de Babakus e Mangold (1992) e de Churchill (1999). Destaca-se 

que alguns pesquisadores relataram maior confiabilidade para escalas de cinco 

pontos em comparação a escalas de mais pontos (JENKINS & TABER, 1977, 

LISSITZ & GREEN, 1975, MCKELVIE, 1978, REMMERS & EWART, 1941). Marton-

Williams (1986) aponta que por demandarem menos tempo de resposta, as escalas 

de cinco pontos são de mais fácil compreensão e menos confusas. Apesar disso, 

Cox (1980) recomenda um número ideal de sete pontos, com algumas situações 

exigindo apenas cinco ou até nove pontos.  
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3.1.5 Medição da variável dependente abandono da escolha 
 

A variável dependente abandono da escolha foi  medida de forma dicotômica, 

seguindo o procedimento adotado por Park e Jang (2013). O participante poderia 

optar por escolher livremente os sete destinos do seu roteiro de viagem, ou poderia 

aceitar um roteiro pronto, com destinos turísticos previamente definidos por 

especialistas.  

 A representação da medição da variável dependente abandono da escolha  

pode ser verificada na Fig. 7. 

 
Figura 7: Estudo experimental - Medição da variável dependente (abandono da escolha) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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3.1.6 Medição das variáveis de controle 
 

 A verificação adicional de validade deste estudo experimental foi realizada por 

meio do teste dos efeitos de variáveis estranhas relacionadas às características dos 

participantes.  Ainda que não sejam objeto direto do estudo, as variáveis de controle, 

ou espúrias, também precisam ser controladas, uma vez que podem interferir na 

relação entre as variáveis independentes e dependentes (GOODWIN, 2010). 

 

• Quantidade de países visitados e quantidade de visitas à Europa 

 

Uma importante pré-condição para a sobrecarga de opções é a falta de 

familiaridade ou preferência prévia pelos itens da provisão de opções (IYENGAR, 

LEPPER, 2000). Chernev (2003) apontou que preferências prévias claras levam 

indivíduos a preferir escolher entre provisões maiores, obtendo nível de satisfação 

com a escolha mais elevado. 

Na indústria do turismo, Park e Jang (2013) apontaram que a sobrecarga de 

opções também tem como pré-condição o nível de familiaridade ou de preferência 

prévia pelos itens do sortimento de alternativas. Tal apontamento foi exemplificado 

por meio de turistas que, por natureza, buscam novidades. Em casos como estes, o 

nível de familiaridade ou preferência prévia é muito baixo, aumentando a 

probabilidade dos indivíduos enfrentarem  maior dificuldade para escolher frente a 

um número excessivo de alternativas disponíveis, e possibilitando o abandono da 

escolha característico da sobrecarga de opções. 

Em outras palavras, indivíduos que detém menor familiaridade ou nível de 

preferencia prévios com o conjunto de opções tendem a enfrentar maior dificuldade 

na tomada de decisão, possivelmente abandonando a escolha em condições de 

sobrecarga de opções.  

Ao analisar a experiência prévia em viagens internacionais por meio da  

quantidade de países visitados, desejou-se, além de evitar sujeitos que nunca 

tivessem realizado viagens internacionais, controlar o nível de experiência e 

possíveis preferências prévias dos participantes do estudo. Esperou-se que os 

participantes, com diferentes níveis de experiência em viagens internacionais, 

pudessem se comportar de maneiras diferentes nos grupos experimentais.  

 Desta forma, a variável de controle quantidade de países visitados foi 
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mensurada por meio de uma pergunta fechada sobre a quantidade de países 

estrangeiros já visitados pelos participantes até o momento da coleta de dados. Uma 

vez que desejava-se evitar sujeitos que nunca tivessem realizado viagens 

internacionais, foi aplicada, por meio desta pergunta, filtragem preliminar que 

eliminou do estudo estes sujeitos (Fig. 8).  

 

 
Fonte: Instrumento de pesquisa, elaborado pela autora. 

 

Ao analisar a frequência e experiência prévia por meio da  quantidade de 

vezes que visitou a Europa, desejou-se controlar o nível de familiaridade dos 

participantes com os destinos turísticos europeus. Novamente esperou-se que os 

participantes com diferentes níveis de familiaridade se comportassem de formas 

distintas nos grupos experimentais.   

 Essa variável foi mensurada por meio de pergunta fechada sobre a 

quantidade de vezes que os participantes haviam visitado a Europa até o momento 

da coleta de dados (Fig. 9). 

 

 
Fonte: Instrumento de pesquisa, elaborado pela autora. 
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• Valor do profissional (especialista em viagens) e valor da organização 
própria da viagem 

   

Para o controle das atitudes positivas e negativas dos respondentes em 

relação ao comportamento de compra de viagens - se gostam de comprar sozinhos, 

pela internet, ou se preferem procurar um profissional, foi realizada verificação 

preliminar que objetivou evitar respondentes avessos a decidir sozinhos ou avessos 

a usar profissionais para a decisão de compra de viagens. Pretendeu-se evitar o 

efeito de priming que uma condição poderia provocar sobre a outra, gerando 

impacto indesejado sobre a variável dependente (SHADISH et al., 2000).  

Desta forma, as variáveis de controle valor do profissional (especialista em 

viagens) e valor da organização própria da viagem foram mensuradas por meio de 

duas escalas de diferencial semântico de medição de atitudes (MAYER, 2006). 

Considerando planejar viagens por conta própria e contar com a ajuda de 

profissionais especializados no planejamento de suas viagens, os entrevistados 

deveriam atribuir uma nota entre 0 e 10 para cada uma das duas possibilidades. 

Quanto mais próximo de 0 mais o entrevistado considerou cada uma das 

possibilidades ruim, e quanto mais próximo de 10 mais o entrevistado considerou 

cada uma das possibilidades boa (Fig. 10). 

 

 
 

Fonte: Instrumento de pesquisa, elaborado pela autora. 
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• Perfil: sexo, idade e escolaridade  
 

 Para controle de dados demográficos, os participantes responderam a 

perguntas fechadas sobre sexo, idade e escolaridade (Fig. 11) 

 

 

 

 
Fonte: Instrumento de pesquisa, elaborado pela autora. 
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• Cansaço  
  

Os seres humanos são tomadores de decisão adaptáveis que, as vezes, 

consideram os custos cognitivos de oportunidade associados a uma determinada 

decisão e, consequentemente, alteram seu comportamento de escolha (FASOLO et 

al., 2009; HENDRICK el al., 1968). 

A variável de controle cansaço diz respeito ao nível de cansaço dos 

participantes no momento de resposta do questionário. Estes dados foram 

mensurados e utilizados para o controle do esforço cognitivo (JESSUP et al., 2009).  

 Para mensurar o nível de cansaço, foi solicitado aos participantes que 

indicassem o quanto estavam se sentindo cansados no momento da coleta de dados 

em uma escala de diferencial semântico de 5 pontos. Quanto mais próximo de 1 

menos cansado e quanto mais próximo de 5 mais cansado (Fig. 12).  

 

 
Fonte: Instrumento de pesquisa, elaborado pela autora. 

 

• Tempo de resposta do questionário  
  

 A variável de controle tempo de resposta do questionário deste estudo teve 

por objetivo avaliar o esforço cognitivo dos participantes nos diferentes grupos 

experimentais. Esta variável foi medida por meio do cruzamento dos dados obtidos 

em uma pergunta inicial sobre o horário em que o participante começou a responder 

o questionário e o horário em que o participante terminou de responder a todas as 

questões indicado pela plataforma de pesquisa utilizada, o Google Forms.  

 

• Satisfação com o resultado da escolha 
 

 Os autores Mogilner et al. (2008) sugeriram que uma relação negativa entre 

tamanho de provisão e satisfação existe apenas para pessoas que eram 
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relativamente menos familiarizadas com o domínio de escolha.  

De modo a verificar a satisfação com o resultado da escolha dos participantes 

dos diferentes grupos experimentais, foi utilizada uma escala Likert de 5 pontos (“1”= 

discordo totalmente, “5”= concordo totalmente). A escolha de cinco pontos para a 

escala de medição de satisfação visou o aumento da taxa de resposta, a 

simplificação do entendimento e  a redução do “nível de frustração” dos 

entrevistados, seguindo as recomendações de Babakus e Mangold (1992) e de 

Churchill (1999). Estabelecida para medir esse construto, e com base e adaptação 

em estudos anteriores realizados por Jin et al (2012), os itens que compuseram a 

escala (Quadro 4) foram: 

 

Quadro 4: Escala para medição de satisfação do resultado de decisão. 

a) Eu estou muito satisfeito com o meu roteiro de viagem; 

b) O roteiro escolhido para minha viagem vai atender melhor as minhas expectativas e necessidades; 

c) O roteiro de minha viagem é muito bom. 

 

Fonte: Instrumento de pesquisa, elaborado pela autora. 

 

3.1.7 Pré testes  
 

Com o intuito de testar o instrumento de pesquisa inicialmente desenvolvido, 

o primeiro pré teste foi realizado presencialmente entre os dias 23 e 30 de janeiro de 

2018. Os participantes foram alcançados por meio do círculo de relacionamento da 

pesquisadora. Ao todo foram coletados 53 questionários junto a alunos, professores 

e colaboradores da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF. 

A principal conclusão deste primeiro pré teste foi com relação à 

operacionalização da variável dependente abandono da escolha. A 

operacionalização do abandono da escolha se deu neste questionário por meio da 

decisão do participante pedir ajuda a um agente de viagens ao se sentir 

desencorajado a realizar a escolha própria dos destinos turísticos para compor o 

roteiro da viagem. Observou-se que essa operacionalização, em conjunto com os 

demais itens e escalas de medição de atitude sobre o papel do agente de viagens, 
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desviou o foco dos participantes da tendência de comportamento que este estudo 

esperava captar. Ao serem confrontados com a figura do agente de viagens, 

opiniões e percepções individuais, por vezes negativas, sobre esses profissionais 

influenciaram a tomada de decisão dos participantes na tarefa proposta pelo estudo 

experimental. Ao contrário do estudo original de Park e Jang, que somente visava 

identificar a escolha absoluta entre viajar ou não viajar para um determinado destino, 

neste estudo esperava-se captar uma tendência de abandono da escolha própria 

como consequência de uma manipulação de quantidade de opções que ocasionou 

alta demanda cognitiva.  Assim, acredita-se que mais elementos foram levados em 

consideração pelo participante ao fazer seu julgamento, e portanto, uma variável 

dependente que não abordasse diretamente  a figura do profissional agente de 

viagens seria mais adequada para captar a variabilidade esperada.   

 De modo a se obter dados qualitativos adicionais a serem utilizados no 

aprimoramento do estudo, neste primeiro pré teste foram feitas entrevistas 

individuais realizadas pela pesquisadora ao final de cada questionário. De maneira 

geral, os participantes foram levados a refletir e opinar sobre seu comportamento de 

consumo e tomada de decisão em viagens internacionais.  

 Com o intuito central de testar os ajustes realizados no design experimental, 

um segundo pré teste foi realizado posteriormente, no aeroporto internacional 

Antônio Carlos Jobim (Rio Galeão), local selecionado também para a coleta de 

dados final do estudo. Nos dias 28 e 29 de Fevereiro de 2018, presencialmente, 

foram coletados 63 questionários válidos. Este pré teste além de auxiliar na escolha 

de elementos de interface com o respondente, foi utilizado, adicionalmente, para fins 

de nova inclusão e calibragem das escalas atitudinais relativas ao valor do 

profissional de viagens e ao valor da organização própria da viagem.  

  

3.2 AMOSTRAGEM E COLETA DE DADOS 
  

 A coleta de dados final desta dissertação foi realizada nas áreas de check in e 

embarque do aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim (Rio Galeão), nos dias 6, 

7, 8 e 9 de março de 2018. Ao todo foram coletados 220 questionários válidos. O 

principal requisito de validação do questionário foi de que todas as questões fossem 

preenchidas, sem exceção. 
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 Para Malhotra (2008, p. 231), “[a] elaboração de uma amostragem começa 

com a especificação da população-alvo”, que no caso deste estudo são indivíduos 

de nacionalidade brasileira, que já consumiram, ou consumam viagens 

internacionais.  

 A última pesquisa sobre a demanda turística nacional realizada pelo 

Ministério do Turismo do Brasil e publicada no ano de 20127, indica 2,6 como 

número médio de viagens anuais realizadas pelo brasileiro, no período de 12 meses. 

Tomando por base esta pesquisa e a ampla difusão do consumo de viagens neste 

país nos dias atuais, desejou-se selecionar participantes que detivessem certa 

experiência em viagens internacionais. Assim, com relação ao recrutamento de 

respondentes, além da nacionalidade brasileira, a única restrição adicional imposta 

para participar deste estudo é que o respondente tivesse visitado ao menos um país 

estrangeiro.  

Os respondentes foram atribuídos às condições experimentais de forma 

aleatória, ou seja, todos os indivíduos tinham a mesma probabilidade de serem 

selecionados para uma ou outra condição experimental (HERNANDEZ et al., 2014). 

Uma vez que ficou-se restrito ao conjunto de indivíduos presentes nas áreas de 

check in e embarque do aeroporto, podemos classificar a amostra como sendo do 

tipo não probabilística por conveniência, citado por Malhotra (2008) como o tipo mais 

viável, por consumir menos tempo e recursos.  

 Apesar das vantagens, aponta-se como riscos da amostra não probabilística 

o fato de ser um procedimento com certo nível de subjetividade e apresentar 

dificuldades para realizar generalizações. Malhotra (2008) alerta que para realizar 

pesquisas fora do laboratório, o perfil do respondente que compõe a amostra deve 

ser representativo da população, e que o pesquisador deve ser capaz de controlar o 

grupo de onde os respondentes são recrutados, de maneira que o mesmo 

respondente não participe mais de uma vez da pesquisa. 

Para Thaler e Sunstein (2008) os experimentos realizados fora dos 

laboratórios, também conhecidos como experimentos de campo, oferecem uma das 

metodologias mais diretas para obtenção de evidências sobre as escolhas de 

indivíduos. Sendo usados frequentemente para avaliar a eficácia relativa de 

possíveis intervenções, os experimentos de campo trazem os benefícios do método 

																																																													
7	Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil-2010-2011, Ministério do 
Turismo, Dados e Fatos, 2012. Disponível em: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br  Acesso em: 23/11/2017. 
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experimental para um cenário mais real de tomada de decisão. Apesar de 

demonstrarem grande potencial para testar intervenções baratas e simples, que 

podem trazer mudanças positivas e escaláveis para a população, em contraposição, 

estes mesmos autores apontam que os experimentos de campo são complexos e 

exigem que muitas variáveis sejam consideradas simultaneamente, fornecendo 

menos controle se comparado aos experimentos de laboratório (THALER; 

SUNSTEIN 2008). 

Apesar deste aspecto desafiador, os experimentos de campo que incluem 

testes controlados randomizados tem sido importantes tanto para validação de teoria 

quanto para suas aplicações práticas, segundo Thaler e Sunstein (2008). Os testes 

controlados randomizados são ferramentas importantes para pesquisadores 

experimentais obterem insights aplicados e efetivos. No entanto, estes devem ser 

usados com precaução: é fundamental uma boa randomização, seleção de grupos 

de controle, a definição e mensuração de outros comportamentos possivelmente 

afetados pela intervenção (THALER; SUNSTEIN 2008). 

Assim sendo, destacam-se como as principais vantagens para a escolha do 

aeroporto Rio Galeão como local da coleta de dados: (a) os aeroportos 

internacionais foram apontados pela pesquisa sobre a demanda turística 

internacional do ano de 2016, realizada pelo Ministério do Turismo brasileiro, como o 

principal local de acesso a 99% do fluxo aéreo internacional8; (b) o acesso direto a 

um grupo de respondentes alinhados a temática do estudo visto que estavam neste 

local exercendo o consumo de viagens; (c) a relativa diversidade de respondentes 

encontrada no local para a coleta de dados; (d) os baixos custos envolvidos. 

 Para Malhotra (2008), outro ponto importante no delineamento de pesquisa é 

a determinação do tamanho da amostra, que depende do tipo de distribuição que se 

espera dos dados. Segundo Stevenson (2001), no caso de variáveis com 

distribuição normal, a determinação do tamanho amostral se baseia no intervalo de 

confiança desejado, na estimativa de erro que se está disposto a assumir e no 

desvio padrão do parâmetro na população.  

 De acordo com o Teorema do Limite Central, “à medida que aumenta o 

tamanho amostral, o desvio padrão da distribuição amostral diminui. Logo, grandes 

																																																													
8	Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil. Ministério do Turismo, 
Dados e Fatos, 2016. Disponível em: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br Acesso em: 23/11/2017. 
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amostras tenderão a produzir médias amostrais que estão mais próximas [do 

parâmetro populacional]” (STEVENSON, 2001, p. 198). Assim sendo, com amostras 

de 30 casos ou mais, torna-se possível assumir uma distribuição normal. 

 Vale destacar ainda que fatores qualitativos também devem ser levados em 

conta na determinação do tamanho da amostra, como: a natureza da pesquisa, o 

número de variáveis e a natureza da análise (MALHOTRA, 2008). Considerando o 

tipo de análise estatística utilizada neste experimento, e com base nos estudos 

anteriores usados no referencial, também foi usada como referência para tamanho 

geral da amostra a recomendação de Hair et al. (2009, pag.235) que afirmam que 

“como resultado, muitos estudos sugerem uma proporção de 20 observações para 

cada variável preditora”.  

 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS  
	

A seguir serão descritos os procedimentos escolhidos para as análises dos 

resultados do estudo de modo que, em seguida, possam ser propostas discussões e 

conclusões. Os dados foram analisados com o apoio do software estatístico IBM 

SPSS 2.0. 

A primeira etapa necessária para se realizar uma análise de dados é a 

inspeção dos mesmos. Algumas recomendações importantes, segundo Tabachnick 

e Fidell (2013), são: levantamento de dados ausentes (missing data) e observações 

atípicas (outliers), e no caso de variáveis contínuas, avaliar a normalidade dos 

dados.  

O portal de questionários Google Forms, onde a pesquisa foi administrada, 

possui recurso que obriga o indivíduo a responder todas as perguntas, impedindo-o 

de avançar no questionário caso não responda  algum item. Este recurso foi 

utilizado, e portanto, no presente estudo, não houve missing data. 

Com relação ao levantamento de observações atípicas (outliers) optou-se por 

retirar das análises as variáveis que apresentaram qualquer tipo de inconsistência.  

Assim sendo, na inspeção dos dados, não foram detectados outliers. 

Outra etapa preliminar comumente realizada para a realização de diversas 

análises multivariadas é o exame da normalidade dos dados nas variáveis 

contínuas. A normalidade pode ser avaliada graficamente a partir da realização de 
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testes estatísticos como o Kolmogorov-Smirnov (K-S) (HAIR et al, 2009). Os testes 

de normalidade das variáveis numéricas deste estudo serão detalhados ao longo 

dos relatos de análise dos dados específicos em cada uma das seções do próximo 

capítulo de apresentação dos resultados.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  
 

Dando início a caracterização da amostra do estudo, serão apresentadas as 

variáveis relativas ao perfil da amostra em termos de sexo, idade, escolaridade, 

frequência em viagens internacionais (quantidade de países visitados) e de 

conhecimento do continente Europeu (quantidade de vezes que visitou a Europa).  
A amostra apresentou um bom equilíbrio entre o sexo dos entrevistados, 

sendo 111 mulheres (50,5%) e 109 homens (49,5%). As faixas etárias mais 

representativas foram de indivíduos entre 26 a 35 anos e 46 a 55 anos de idade 

(26,8% cada), seguidas da faixa etária de indivíduos entre 36 a 45 anos de idade 

(24,1%). Estes dados indicam uma amostra composta em sua grande parte (77,7%) 

por adultos em idade economicamente ativa (indivíduos entre 26 e 55 anos de 

idade), e, portanto, capacitados para o consumo de viagens (Gráfico 1).  

 
  Gráfico 1: Estudo experimental – Caracterização da amostra - Idade 

 

  Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 

  

 Com relação a escolaridade, a amostra se apresentou coerente com o perfil 

predominante de consumidores de viagens internacionais, os quais possuem 

escolaridade de nível superior (BRASIL, 2008), uma vez que é majoritariamente 

composta por indivíduos com alto nível educacional, tendo 55,5% dos entrevistados 

5.0% 

26.8% 

24.1% 

26.8% 

17.2% 

Idade 

18 a 25 anos 26 a 35 anos 36 a 45 anos 46 a 55 anos Acima de 55 anos 
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educação superior completa e 31,8% dos entrevistados pós-graduação completa 

(Gráfico 2).  

 
Gráfico 2: Estudo experimental – Caracterização da amostra - Escolaridade 

 
   Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 

 
No que se refere à experiência em viagens internacionais (quantidade de 

países visitados), a amostra  se apresentou qualificada para o estudo uma vez que 

foi caracterizada em 36,7% por indivíduos que já visitaram entre 1 e 3 países, 

seguidos de 26% de indivíduos que já visitaram entre 4 e 6 países, e em 37,2% por 

aqueles que já visitaram mais de 7 países. Estes dados corroboram que o estudo foi 

bem sucedido em reunir indivíduos que podem ser considerados viajantes 

internacionais experientes (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3: Estudo experimental – Caracterização da amostra – Quantidade de países visitados 

  

   Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 
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Com relação ao nível de conhecimento do continente europeu (quantidade de 

visitas à Europa), a amostra também se mostrou adequadamente qualificada para o 

estudo, se caracterizando em sua maior parte por viajantes que já visitaram o 

continente. Os dados indicam que 49,5% dos indivíduos já visitaram a Europa entre 

1 e 3 vezes; 17% dos indivíduos já visitaram a Europa entre 4 e 6 vezes; e que 

10,7% dos viajantes entrevistados já estiveram no continente europeu acima de 7 

vezes. Aqueles que nunca visitaram o continente totalizaram 22,8% da amostra 

(Gráfico 4). 
 

Gráfico 4: Estudo experimental – Caracterização da amostra – Quantidade de visitas à Europa 

  

   Fonte: Banco de dados. Elaboração própria.  

 

No tocante ao valor do profissional especialista em viagens, foi solicitado aos 

respondentes que declarassem sua opinião sobre contar com a ajuda de 

profissionais especializados no planejamento de suas viagens. Em uma escala linear 

de 10 pontos para medição de atitude, quanto mais próximo de 0 mais avesso, e 

quanto mais próximo de 10 mais favorável. Conforme pode ser observado no Gráfico 

5, a maior parte dos respondentes se concentrou do ponto médio para cima, 

gerando uma média de  7,22. Este resultado indica que, em sua maior parte, a 

amostra não se caracterizou por indivíduos que fossem avessos aos profissionais 

consultores em viagens. 
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Gráfico 5: Estudo experimental – Caracterização da amostra – Valor do profissional em viagens 
 
 

  
 Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 
 
 

Referente ao valor de planejar viagens por conta própria, foi igualmente 

solicitado aos respondentes que declarassem sua opinião em uma escala linear de 

10 pontos para medição de atitude. Novamente, quanto mais próximo de 0 mais 

avesso, e quanto mais próximo de 10 mais favorável. Conforme pode ser visto no 

Gráfico 6, a maior parte dos respondentes novamente se concentrou do ponto médio 

para cima, gerando uma média de 6,11. Este resultado aponta que, em sua maior 

parte, a amostra não se caracterizou por indivíduos que fossem avessos a organizar 

por conta próprias as suas viagens.  
 

Gráfico 6: Estudo experimental – Caracterização da amostra – Valor do planejamento próprio em 

viagens 

 
Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 
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O nível de cansaço da amostra no momento da coleta de dados foi 

mensurado por meio de uma escala de 5 pontos. Quanto mais próximo de 1 menos 

cansado e quanto mais próximo de 5 mais cansado. Como pode ser notado no 

Gráfico 7, a maior parte dos respondentes se concentrou do ponto médio para baixo, 

gerando uma média de 2,24. Com os resultados obtidos, pode-se considerar que a 

maior parte da amostra estava pouco cansada no momento da coleta de dados. 

 
Gráfico 7: Estudo experimental – Caracterização da amostra – Nível de cansaço 

 

 
 

Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 
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4.2 OPERACIONALIZAÇÃO DA VARIÁVEL INDEPENDENTE QUANTIDADE DE 
OPÇÕES  

 
Com base em estudos anteriores já previamente descritos (IYENGAR, 

LEPPER, 2000; PARK, JANG, 2013; MCCABE et al., 2016), a variável independente 

quantidade de opções foi operacionalizada neste estudo por meio do número de 

opções de destinos ofertado aos indivíduos dos dois grupos experimentais distintos. 

No grupo experimental de alta quantidade de opções, os participantes foram 

expostos a 70 opções de destinos turísticos (condição de maior quantidade de 

opções). No grupo experimental de baixa quantidade de opções, os participantes 

foram expostos a 14 opções de destinos turísticos (condição de menor quantidade 

de opções).  

 

4.3 VERIFICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DA VARIÁVEL INDEPENDENTE  
 

4.3.1 Teste da escala de sobrecarga de opções  
 

De acordo com Hair et al. (2009), qualquer escala múltipla deve ter sua 

confiabilidade analisada para garantir sua adequação. Uma medida de confiabilidade 

de escala comumente usada é a consistência interna, a qual avalia a consistência 

entre as variáveis de uma escala múltipla. Os itens ou indicadores individuais da 

escala devem medir o mesmo construto, sendo assim altamente 

intercorrelacionados para a ideia de consistência interna. De modo que nenhum item 

isolado é considerado uma medida perfeita para um conceito, adota-se medidas 

diagnósticas para avaliar consistência interna (HAIR et al., 2009). 

O tipo de medida diagnóstica selecionada para verificar a confiabilidade da 

escala de sobrecarga foi o coeficiente de confiabilidade que avaliou a consistência 

da escala inteira. Sendo o alfa de Cronbach a medida mais amplamente utilizada, 

seu limite inferior comumente aceito é p>0,70 (HAIR et al., 2009).  

A avaliação do alfa de Cronbach da escala de sobrecarga obteve resultado 

positivo, atingindo alto escore (α=0,939). A confiabilidade interna da escala foi de  

94% (α=0,940). Por meio destes resultados, foi possível se afirmar que os itens são 

homogêneos e que a escala mede consistentemente a característica para a qual foi 

criada. 
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Uma vez verificada a confiabilidade foi criada uma nova variável  denominada 

“quantidade de opções”, a partir das médias dos 5 itens da escala.  

 

Tabela 1 - Estudo Experimental: Médias dos itens da Escala de Sobrecarga de Opções 

Grupo Experimental 

Escolher 
os sete 

destinos 
para esta 

viagem foi 
uma tarefa 

fácil. 

A quantidade 
de destinos 
disponíveis 

para a 
escolha era 

muito 
grande. 

A quantidade de 
informações e 

de destinos 
disponíveis 
pode ter me 

confundido no 
momento da 

escolha. 

Fiquei 
confuso 
na hora 

de 
escolher 

os 
destinos 

turísticos. 

Me senti 
perdido 

em meio a 
tantas 

opções 
de 

destinos 
turísticos. 

Menor 
Quantidade de 
Opções (14 
destinos) 

Média 3,86 2,23 2,01 1,92 1,86 

N 115 115 115 115 115 

Desvio 
Padrão 

,999 1,236 1,013 ,947 ,972 

Maior 
Quantidade de 
Opções (70 
destinos) 

Média 2,42 4,12 3,68 3,63 3,37 

N 105 105 105 105 105 

Desvio 
Padrão 

1,231 ,817 1,105 1,120 1,049 

 
Total 

Média 3,17 3,13 2,80 2,74 2,58 

N 220 220 220 220 220 

Desvio 
Padrão 

1,327 1,419 1,346 1,339 1,260 

Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 
  

Como pode ser observado na tabela 1, as médias individuais obtidas para 

cada item da escala de sobrecarga de opções apresentaram resultados indicativos 

de que a tomada de decisão, neste estudo, pode ter sido mais custosa para os 

indivíduos integrantes do grupo experimental na condição de maior quantidade de 

opções (70 destinos). Com exceção do item 1 da escala, que por diferença 

semântica teve seus resultados invertidos, os resultados de todos os demais itens 

indicaram médias individuais bastante inferiores para os indivíduos do grupo 

experimental na condição de menor quantidade de opções (14 destinos).  

As médias individuais dos indivíduos do grupo de menor quantidade de 

opções (14 destinos) em comparação aos indivíduos do grupo de maior quantidade 

de opções (70 destinos), foram: para o primeiro item da escala a média foi de 3,86 > 

2,42; para o item 2 a média foi de 2,23 < 4,12; para o item 3 a média foi de 2,01 < 
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3,68; para o item 4 a média foi de 1,92 < M=3,63; e para o último item, a média para 

o grupo experimental com menor quantidade de opções foi de 1,86 < 3,37 para o 

grupo de maior quantidade de opções.  

Em termos de normalidade da variável quantidade de opções, esta foi 

verificada por meio do teste estatístico Kolmogorov-Smirnov (K-S). Constatou-se que 

houve significância estatística para o desvio da normalidade (K-S p<0,05). Uma vez 

que a variável apresentou característica não normal, optou-se por recorrer ao uso de 

testes não paramétricos que comportem a utilização de dados não normais para 

verificação da manipulação.  

4.3.2 Verificação de manipulação 
 

Como não se encontrou evidencia de normalidade nos dados, foi realizado o 

teste de significância não-paramétrico U de Mann-Whitney. Na definição de Cooper 

e Schindler (2003), o U de Mann-Whitney serve para testar se duas amostras 

independentes foram retiradas de populações com médias iguais.  

No caso do presente estudo, o teste foi utilizado para avaliar se os indivíduos 

alocados nos grupos experimentais  de baixa quantidade da opções (14 destinos) e 

de alta quantidade de opções (70 destinos) realmente perceberam diferenças em 

termos de sobrecarga cognitiva. Para Dancey e Reidy (2006), o teste U de Mann-

Whitney avalia se existe uma diferença estatística significativa entre as médias dos 

postos (grupos) das duas condições. O teste requer que os escores de duas 

condições sejam ordenados a fim de que o teste estatístico seja calculado a partir 

dessas ordenações. A razão da escolha deste teste se deve pelo fato dele não exigir 

nenhuma hipótese sobre distribuições populacionais e suas variâncias, bem como 

permitir mensurações em escala ordinal. A hipótese nula (H0) do teste pressupõe 

variâncias iguais para os dois grupos. Foi empregado um nível de significância 

α=0,05 para a hipótese. A comparação foi feita entre as posições (grupos 

experimentais) dos elementos da amostra, e a H0 rejeitada no teste (U=0,00 p<0,05).  

Assim sendo, o teste U de Mann-Whitney, utilizando o nível de significância 

de 5%, indicou que os grupos experimentais de fato demonstraram diferentes 

percepções com relação a manipulação realizada. O grupo experimental com a 

maior quantidade de opções (70 destinos) obteve uma média da sobrecarga maior 
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(M=3,67) do que o grupo com a menor quantidade de destinos (14 destinos), média 

de sobrecarga M=2,03.   

 
Tabela 2 – Estudo Experimental: Verificação da Manipulação da Variável Independente 

Variável Grupo 
Experimental N Média Diferença 

de médias  

Teste U Mann 
Whitney de           
amostras 
independentes 
Sig. 

Quantidade 
de Opções 

Menor Quantidade  
(14 destinos) 115 2,031 

1,645 0,00% 
Maior Quantidade    
(70 destinos) 105 3,676 

 
Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 

	 	 	 
Os resultados obtidos confirmam que a manipulação da variável quantidade 

de opções realizada pelo estudo foi uma operacionalização válida. Conforme 

previsto, a manipulação de quantidade de opções realizada nos grupos 

experimentais provocou nos participantes do grupo de maior quantidade a sensação 

de uma maior demanda cognitiva do que a demanda cognitiva percebida pelos 

participantes do grupo de menor quantidade de opções (tabela 2).   

 

4.4 TESTE DA HIPÓTESE CENTRAL  
 

A hipótese central do estudo propõe que quanto maior a quantidade de 

opções de destinos turísticos a serem considerados no momento da escolha do 

roteiro de viagem, maior será a probabilidade do consumidor abandonar a escolha 

própria, delegando a terceiros (consultor especialista em viagens) a elaboração de 

seu roteiro turístico.   

O teste da hipótese central do estudo foi realizado por meio da tabulação 

cruzada dos dados e da aplicação do teste Qui-quadrado de Pearson para 

verificação da relação dos grupos experimentais com a variável dependente.  

Para Hair et al. (2009) o teste do Qui-quadrado de Pearson é o método 

indicado quando se deseja examinar a relação de dependência entre duas variáveis 

categóricas. O valor Qui-quadrado analisa dados em uma tabela de contingência 

que compara as frequências reais das células da tabela com mais frequências 

esperadas das mesmas. A frequência esperada de uma célula é baseada nas 
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probabilidades marginais de sua linha e coluna (probabilidade de uma linha e coluna 

entre todas as linhas e colunas). 

A tabulação cruzada dos dados da relação dos grupos experimentais com a 

variável dependente mostrou que dos 115 respondentes do grupo experimental de 

menor quantidade de opções (14 destinos), 62,6% preferiram customizar os destinos 

da sua viagem e 37,4% abandonaram a escolha dos destinos e aceitaram o roteiro 

pronto.  

No grupo experimental de maior quantidade de opções (70 destinos) a 

situação se inverteu. Dos 105 respondentes apenas 30,5% preferiram customizar os 

destinos da sua viagem  enquanto 69,5% abandonaram a escolha dos destinos e 

aceitaram o roteiro pronto (abandono da escolha).  

Esses resultados, representados na tabela 3 e no gráfico 8, corroboram a 

expectativa explicitada na hipótese central do estudo de que a alta quantidade de 

opções pode levar os indivíduos a abandonarem a escolha.  

 
Tabela 3 – Estudo Experimental: Teste da Hipótese Central 

 Variável 

Variável Dependente 
(Abandono da Escolha) 

Customizar a 
escolha 

Abandonar 
a escolha  Total 

Grupo 
Experimental 

Menor Quantidade              
(14 destinos) 72 43 115 

Maior Quantidade                 
(70 destinos) 32 73 105 

Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 
 
 

	Gráfico 8 - Estudo Experimental: Teste da Hipótese Central (Grupos Experimentais x Variável 
Dependente). 

 
 

Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 
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 O valor Qui-quadrado (X2=0,00) obtido pelo teste foi inferior ao corte utilizado 

com nível de significância α=0,05, sendo, portanto significante, rejeitando a hipótese 

nula (H0) e aceitando H1.  

 
 

Tabela 4 – Estudo Experimental: Teste da Hipótese Central - Testes qui-quadrado. 
 

 Valor gl 

Significância 
Assintótica 
(Bilateral) 

Sig exata  
(2 lados) 

Sig exata  
(1 lado) 

Qui-quadrado de Pearson 22,736a 1 ,000   

Correção de continuidadeb 21,465 1 ,000   

Razão de verossimilhança 23,181 1 ,000   

Teste Exato de Fisher    ,000 ,000 
Associação Linear por Linear 22,632 1 ,000   

Nº de Casos Válidos 220     

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 49,64. 
b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
 

Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 

 
 

4.5 RELAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE CONTROLE COM OS GRUPOS 

EXPERIMENTAIS  

 
 Na sequencia, foram tratados os dados relativos as variáveis de controle 

desse estudo, examinando-se a relação de cada uma dessas variáveis com os 

grupos experimentais de menor e maior quantidade de opções. Esperava-se uma 

distribuição equivalente de perfil dos sujeitos da pesquisa nos grupos, ou seja, que 

as variáveis de controle não apresentassem diferença estatisticamente significativa.  
Como as variáveis de controle possuem características distintas, diferentes 

testes estatísticos foram necessários. Para as variáveis numéricas (valor do 

profissional; valor da organização própria da viagem; cansaço; tempo de resposta do 

questionário), que não apresentaram distribuição normal, foi usado o U de Man-

Whitney, não-paramétrico, indicado para testar se duas amostras independentes 

foram retiradas de populações com médias iguais.   
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Para as variáveis ordinais (quantidade de países visitados; quantidade de 

visitas à Europa; idade; e escolaridade), que também não apresentaram distribuição 

normal, optou-se pelo teste não-paramétrico tau de Kendall. O coeficiente de 

Kendall, como é comumente conhecido, é um teste de hipóteses não paramétrico 

referente à dependência estatística baseada no coeficiente tau, sendo uma medida 

de correlação de postos, ou seja,  uma medida que verifica a semelhança entre as 

ordens dos dados quando classificados por cada uma das quantidades. Para Hair et 

al. (2009), trata-se de um recurso estatístico usado para analisar a correlação de 

postos entre duas quantidades medidas.  

Por fim, para a variável nominal sexo, foi adotado o teste Qui-quadrado de 

Pearson, indicado quando se deseja examinar a relação de dependência entre duas 

variáveis categóricas (HAIR et al, 2009). 

A tabela 5 sumariza os resultados de cada um dos testes e apresenta seu 

nível de significância. 

 
Tabela 5 – Relação das variáveis de controle com os grupos experimentais. 

Variável de Controle Tipo Teste usado Resultado 

Valor do profissional  Numérica  U de Man-Whitney  
Não significante  
U = 0,916 p>0,05 

Valor da organização 
própria da viagem  

Numérica U de Man-Whitney  
Não significante  
U = 0,546 p>0,05 

Cansaço  Numérica U de Man-Whitney  
Significante  
U = 0,028 p<0,05 

Tempo de resposta  Numérica U de Man-Whitney  
Não significante  
U = 0,985 p>0,05 

Quantidade de Países 
Visitados  

Ordinal tau de Kendall   
Não significante  
Τ = 0,093 p>0,05 

Idade  Ordinal tau de Kendall   
Não significante  
Τ = 0,498 p>0,05 

Escolaridade  Ordinal tau de Kendall   
Não significante  
Τ = 0,764 p>0,05 

Quantidade de visitas à 
Europa 

Ordinal tau de Kendall 
 
Não significante  
Τ = 0,231 p>0,05 

Sexo Nominal Qui-quadrado de 
Pearson 

 
Não significante  
X2= 0,104 p>0,05 

Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 
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Assumido o nível de significância de α=0,05, os resultados obtidos confirmam 

a existência da distribuição aleatória e equivalente dos indivíduos pesquisados nos 

dois grupos experimentais, em termos de quantidade de países visitados; 

quantidade de visitas a Europa; idade; escolaridade, sexo, valor atribuído ao 

profissional especialista em viagens; valor da organização própria da viagem e 

tempo de resposta do questionário.   

Apesar da variável de controle cansaço ter apresentado resultado significante 

no teste U de Man-Whitney (U = 0,028 p<0,05), as médias dessa variável por grupo 

experimental ficaram ambas abaixo do ponto médio da escala de medição de 

cansaço, que era de 5 pontos. Para o grupo de menor quantidade de opções (14 

destinos) a média foi 2,43 e para o grupo de maior quantidade de opções (70 

destinos) foi 2,06. Assim, os dois grupos apresentaram baixo índice de cansaço, 

sendo que o grupo de baixa quantidade foi composto por alguns indivíduos que 

estavam um pouco mais cansados, o que não foi considerado por este estudo como 

um problema para o design experimental. 
 

4.6 EXAME DE EFEITOS ADICIONAIS NA VARIÁVEL DEPENDENTE ABANDONO 
DA ESCOLHA  

 
Na sequencia do tratamento dos dados relativos às variáveis de controle do 

estudo, examinou-se a relação de cada uma dessas variáveis com a variável 

dependente abandono da escolha com objetivo de observar a existência de efeitos 

adicionais significativos.  

Novamente foram aplicados diferentes testes estatísticos de acordo com as 

características distintas de cada variável. A tabela 6 sumariza e apresenta os 

resultados de cada um dos testes, com seu nível de significância. 

 
Tabela 6 – Relação das variáveis de controle com a variável dependente. 

 
Variável de 

Controle Tipo Teste usado Resultado 

Valor do 
profissional  

Numérica  U de Man-Whitney  
Significante  
U = 0,024 p<0,05 

Valor da 
organização própria 
da viagem  

Numérica U de Man-Whitney  
Significante  
U = 0,019 p<0,05 
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Cansaço  Numérica U de Man-Whitney  
Não significante  
U = 0,119 p>0,05 

Tempo de resposta  Numérica U de Man-Whitney  
Não significante  
U = 0,105 p>0,05 

Quantidade de 
Países Visitados  

Ordinal tau de Kendall   
Significante  
Τ = 0,001 p<0,05 

Idade  Ordinal tau de Kendall   
Significante  
Τ = 0,007 p<0,05 

Escolaridade  Ordinal tau de Kendall   
Significante  
Τ = 0,029 p<0,05 

Quantidade de 
visitas à Europa 

Ordinal tau de Kendall  
Significante  
Τ = 0,015  p<0,05 

Sexo Nominal Qui-quadrado de 
Pearson 

 
Significante 
X2= 0,005 p<0,05 

 
Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 

 

Em síntese, ao se testar os efeitos das variáveis de controle com a variável 

dependente, buscou-se verificar se, além da quantidade de opções, algum efeito 

adicional poderia contribuir com a explicação do fato de determinados indivíduos 

preferirem o abandono da escolha própria, aceitando o roteiro pronto.  

Uma vez que os resultados de determinadas variáveis foram significantes 

nesses testes, estas variáveis foram posteriormente incluídas em um modelo inicial 

de regressão logística, tendo como variável dependente o abandono da escolha, 

modelo este que posteriormente foi depurado. Todos os procedimentos de 

construção do modelo LOGIT realizados por este estudo serão relatados na próxima 

seção. 

Foram realizadas tabulações cruzadas complementares de modo a verificar 

outros efeitos relativos a correlação das variáveis de controle que apresentaram 

índices significantes com a variável dependente abandono da escolha. 

Na tabela 7, a seguir, pode-se observar as médias referentes as variáveis de 

controle “tempo de resposta do questionário”, “valor do profissional” e “valor da 

organização da própria viagem” em suas correlações com a variável dependente 

(customizar a escolha / abandonar a escolha).  
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Tabela 7: Exame de efeitos adicionais na variável dependente. 
 

Variável Dependente 

Tempo de 
resposta ao 
questionário 

Valor do 
Profissional 

Valor da 
organização 
própria da 

viagem 
Média Média Média 

Customizar a escolha 
(escolher os destinos) 

6,67 6,90 6,47 

Abandonar a escolha 
(roteiro pronto) 

5,95 7,50 5,81 

 
Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 

 
A média do tempo de resposta ao questionário dos participantes que 

decidiram escolher os destinos estes foi maior (M=6,67) que a média dos 

participantes que abandonaram a escolha (M= 5,95).  

Nota-se que dentre os participantes que decidiram escolher os destinos, a 

organização própria da viagem foi mais valorizada (M=6,47) e o profissional 

especialista em viagens menos valorizado (M=6,90).  

Já dentre os participantes que abandonaram a escolha e optaram pelo roteiro 

pronto, o profissional de viagens foi mais valorizado (M=7,50) do que a organização 

da própria viagem (M=5,81).  

 

4.7 PROPOSTA DE UM MODELO EXPLICATIVO PARA O ABANDONO DA 
ESCOLHA  
 

A regressão logística é um recurso analítico que permite estimar a 

probabilidade associada à ocorrência de determinado evento em face de um 

conjunto de variáveis explanatórias. De forma distinta ao método dos múltiplos 

quadrados utilizado na regressão linear, a regressão logística utiliza o método da 

máxima verossimilhança, sendo uma alternativa recomendada sempre que a 

variável dependente é categórica.  

Neste estudo, a regressão logística foi empregada no lugar da regressão 

linear de mínimos quadrados ordinários porque (1) a regressão linear poderia 

predizer valores além do intervalo e (2) a variável dependente abandono da escolha 



	 101	

é binária e provavelmente violaria a distribuição normal e os pressupostos de 

variância do erro homogêneo da regressão linear.  

Para Hair et al. (2009) a regressão logística é recomendada para análises 

multivariadas de dados que objetivem produzir, a partir de um conjunto de 

observações, um modelo que permita a predição de valores tomados por uma 

variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma série de variáveis 

explicativas contínuas e/ou binárias. Assim sendo,  o modelo logístico ou modelo 

LOGIT, é um modelo de regressão para variáveis dependentes ou de 

resposta binomialmente distribuídas, útil para modelar a probabilidade de um evento 

ocorrer como função de outros fatores (HAIR et al., 2009).   

Em inúmeras ocasiões, o uso do modelo logístico é vantajoso pois requer um 

pequeno número de suposições; oferece alto grau de confiabilidade e de facilidade 

para lidar com variáveis independentes categóricas; fornece resultados em termos 

de probabilidade; e oferece facilidade de classificação de indivíduos em categorias 

(HAIR et al., 2009).  

Adicionalmente, a regressão logística é uma alternativa atraente à análise 

discriminante sempre que a variável dependente tem apenas duas categorias. 

Apesar de ambas se enquadrarem na classe de métodos estatísticos multivariados, 

pois relacionam um conjunto de variáveis independentes com uma variável 

dependente categórica (HAIR et al., 2009; SHARMA, 1996; MORGAN; GRIEGO, 

1998), o modelo logístico pode ser utilizado de uma forma bem mais geral, pois não 

faz suposições quanto a forma funcional das variáveis independentes.  Além disso, o 

número de parâmetros envolvidos no processo de estimação da regressão logística 

será provavelmente menor do que na análise discriminante (HAIR et al., 2009).  

Assim sendo, conforme indicado por Hair et al. (2009), as principais  

vantagens destacadas por esse estudo para justificar a opção pela regressão 

logística são: a) não é necessário supor normalidade multivariada; b) é uma técnica 

mais genérica, de fácil interpretação e diagnóstico, e mais robusta, pois sua 

aplicação é apropriada em uma grande variedade de situações; c) é menos afetada 

do que a análise discriminante pelas desigualdades de variância-covariância ao 

longo dos grupos, uma suposição básica da analise discriminante; d) lida facilmente 

com variáveis independente categóricas, enquanto na análise discriminante o uso de 

variáveis dicotômicas cria problema com igualdades de variância-covariância; e) os 



	 102	

resultados empíricos acompanham paralelamente os da regressão múltipla em 

termos de sua interpretação. 

Conforme já detalhado previamente, antes de iniciar o processo de 

estimação, as variáveis individuais e seus resultados univariados foram avaliados 

em termos de diferenciação entre grupos e em termos de correlação com a variável 

dependente (abandono da escolha). As variáveis que apresentaram resultados 

significantes foram as candidatas lógicas para inclusão na variável estatística de 

regressão logística. Segundo apresentado na tabela 5 da seção anterior, foram elas: 

valor do profissional (especialista em viagens); valor da organização própria da 

viagem; quantidade de países visitados; idade; escolaridade; e sexo.  

Ressalta-se que a regressão logística pode incluir uma ou mais dessas 

variáveis no modelo, bem como outras variáveis que não apresentam diferenças 

significantes neste estágio se elas operam em combinação com outras variáveis 

para significativamente melhorar a previsão (HAIR et al., 2009). 

 

4.7.1 Transformação de variáveis ordinais em variáveis dicotômicas  
 

Inicialmente é importante relatar que esse estudo optou por não considerar as 

variáveis ordinais como variáveis contínuas (variáveis do tipo razão). Uma vez que 

as variáveis ordinais não tem as mesmas propriedades de um número, optou-se por 

não considera-las como tal.  
Assim sendo, para o desenvolvimento e teste do modelo LOGIT , julgou-se 

apropriado transformar as variáveis ordinais (quantidade de países visitados; 

quantidade de visitas à Europa; idade e escolaridade) em variáveis dicotômicas (K-1 

variáveis dicotômicas), sendo K o número de categorias da variável ordinal. Essas 

variáveis dicotômicas foram criadas de modo que a primeira categoria tem valor 0 

em todas as variáveis dicotômicas. A segunda categoria tem valor 1 na primeira 

variável dicotômica, e valor 0 em todas as demais variáveis dicotômicas. A terceira 

categoria tem valor 1 na primeira e na segunda variável dicotômica, e valor 0 em 

todas as demais variáveis dicotômicas. E assim por diante.  

Desta forma, cada categoria da variável ordinal é identificada por uma 

combinação única das variáveis dicotômicas. Destaca-se que os valores das 

variáveis dicotômicas identificam as categorias da variável ordinal de maneira 
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cumulativa. Por essa razão a terceira categoria tem valor 1, não apenas na segunda 

variável dicotômica, mas na primeira e na segunda variáveis dicotômicas, e valor 0 

em todas as demais variáveis dicotômicas. O individuo que possui ensino médio, 

obrigatoriamente possui alguma escolaridade, e possui ensino fundamental. Aquele 

individuo que possui ensino superior, obrigatoriamente possui ensino médio, e 

possui ensino fundamental.  

Por conseguinte, quando essas varáveis dicotômicas são usadas em uma 

regressão como variáveis explicativas, o parâmetro associado a cada variável 

dicotômica se refere ao efeito adicional daquela categoria em relação a categoria 

imediatamente inferior. Tomando, por exemplo, a variável escolaridade:  o parâmetro 

associado a variável dicotômica que identifica ensino médio se refere a diferença 

esperada na variável dependente entre ensino fundamental e ensino médio, de 

forma que o indivíduo que possui ensino fundamental obrigatoriamente tem alguma 

escolaridade. Em outras palavras, o parâmetro associado a cada variável dicotômica 

se refere a diferença esperada na variável dependente em uma categoria em 

comparação com a categoria imediatamente inferior.  

A tabela 8 sumariza a transformação das variáveis ordinais e apresenta as 

variáveis dicotômicas geradas. 

 
Tabela 8 – Estudo Experimental: Variáveis ordinais transformadas em variáveis dicotômicas. 

 

Variável de 
Controle Tipo Grupo de Referência Inicial Variáveis Dicotômicas ou  

Dummies ordinais  

Quantidade 
de Países 
Visitados  

Ordinal 
 

Até 3 países visitados 
 
 

Países (visitados) - mais de 3  
Países (visitados) - mais de 6  
Países (visitados) - mais de 10  

Quantidade 
de visitas à 
Europa 

Ordinal Nunca visitou a Europa 

Frequência Europa - mais de 1 (visita) 
Frequência Europa - mais de 3 (visitas) 
Frequência Europa - mais de 6 (visitas) 
Frequência Europa - mais de 10 (visitas) 

Idade  Ordinal Até 25 anos  
 

Idade - mais de 25 (anos) 
Idade - mais de 35 (anos) 
Idade - mais de 45 (anos) 
Idade - mais de 55 (anos)  
Idade – mais de 65 (anos) 

Escolaridade  Ordinal Ao menos ensino médio Escolaridade – ao menos superior 
Escolaridade – pós (graduação)  

Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 
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 As variáveis dicotômicas geradas foram usadas, na sequencia, para realizar a 

estimação do efeito hipotetizado na variável dependente abandono da escolha. 

 

4.7.2 Processo de construção do modelo LOGIT   
 

Apesar do teste de associação entre o grupo experimental e a probabilidade 

de abandono da escolha ter revelado um resultado significante, esse resultado pode 

ter sido influenciado por variáveis não controladas e que influenciam as escolhas do 

consumidor. Mesmo com a atribuição aleatória de indivíduos aos grupos 

experimentais, o acaso pode ter desempenhado um papel no sentido de oferecer 

amostras com diferentes características pessoais para cada grupo experimental. Se 

tais características forem relevantes para determinar a escolha do consumidor, 

então o resultado da análise univariada pode não ser adequado. Essa possibilidade 

é ainda mais relevante dada a dimensão da amostra. 

Desta forma, com o objetivo de identificar o efeito da manipulação, controlado 

pelas variáveis intervenientes, sobre a variável dependente, nessa etapa da análise 

de dados foi construído um modelo LOGIT simplificado do estudo. Modelos LOGIT 

estimam as probabilidades de eventos como funções de variáveis independentes. O 

modelo LOGIT busca estimar a probabilidade da variável dependente assumir um 

determinado valor em função dos valores conhecidos de outras variáveis, estando 

os resultados da análise contidos no intervalo de 0 a 1 (HAIR et al., 2009).  

No modelo LOGIT, também conhecido como regressão logística, a 

probabilidade de ocorrência de um evento pode ser estimada diretamente. No caso 

da variável dependente Y assumir apenas dois possíveis estados (0 ou 1) e haver 

um conjunto de p variáveis independentes X1, X2, ... , Xp, o modelo de regressão 

logística pode ser escrito da seguinte forma: 

𝑃 𝑌 = 1 =
1

1+ 𝑒!!(!)
 

 

onde,  g(x)= β0 + β1X1 + … + βpXp  

 

Os coeficientes β0, β1, ... , βp são estimados a partir do conjunto dados 

observados, pelo método da máxima verossimilhança, o qual encontra uma 
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combinação de coeficientes que maximiza a probabilidade da amostra ter sido 

observada. Considerando certa combinação de coeficientes β0 , β1 , ... , βp e 

variando os valores de X, observa-se ainda que a curva logística tem um 

comportamento probabilístico no formato da letra S, o que é uma característica da 

regressão logística (HOSMER; LEMESHOW,1989).  

Neste estudo, Y é uma variável binária que diferencia os indivíduos que fazem 

uma escolha (customiza o roteiro de viagem) em contraposição com aqueles que 

abandonam essa escolha (roteiro de viagem pronto). Aqueles que abandonaram a 

escolha (roteiro pronto) foram codificados como "1" e aqueles que escolheram 

customizar o conjunto de destinos foram codificados como "0". 

Na construção do modelo LOGIT, foi utilizado o processo de estimação 

backward stepwise, que envolve a retirada de variáveis independentes uma por vez 

com base no poder discriminante das mesmas (HAIR et a.l, 2009). 

Para Tabachnick e Fidell (1996), a regressão stepwise geralmente é a 

estratégia escolhida para estudos exploratórios. Para estes autores, quando se está 

utilizando este tipo de regressão, o pesquisador, desprovido de uma teoria 

consistente sobre os fenômenos estudados, está interessado apenas em descrever 

relacionamentos pouco conhecidos entre variáveis. Neste processo, a seleção da 

sequencia de entrada dos preditores na equação é feita estatisticamente, sem um 

modelo teórico consistente a ser seguido. Em estudos exploratórios, o pesquisador 

elabora um modelo teórico de investigação que inclui hipóteses sobre 

relacionamentos entre variáveis, mas que ainda não possibilita afirmações 

consistentes sobre a magnitude ou direção desses relacionamentos (TABACHNICK; 

FIDELL, 1996). 

O método stepwise foi utilizado no estudo com o objetivo de realizar 

explorações para se observar as alterações de significância das variáveis até se 

chegar a construção do modelo LOGIT final em que todas as variáveis 

independentes apresentam efeitos significantes. Seguiu-se, nesta etapa das 

análises, um processo sequencial de adição ou eliminação de variáveis da função 

discriminante. Uma vez estimada, foi avaliada a significância da mesma. Novamente 

foi adotado o nível de significância p=0,05.  

Desta forma, primeiramente foram construídos modelos LOGIT com duas 

variáveis explicativas, sendo elas o grupo experimental e mais uma. Quando esta 

segunda variável era ordinal, foram incluídas o conjunto de variáveis dicotômicas 
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criadas para captar os efeitos de cada categoria. Destaca-se que estas foram as 

variáveis que apresentaram resultados significantes ao longo dos testes realizados 

previamente (p<0,05). A tabela 9 sumariza e apresenta os resultados de cada um 

dos modelos LOGIT desta primeira etapa, com seu nível de significância. 

 
Tabela 9 – Estudo Experimental: Modelos LOGIT com grupos experimentais e dummies ordinais. 

Modelo Variável Significância do Parâmetro 

 
 
Países  

 
Grupo experimental (quantidade 
de opções) Significante  

E.P.:	0,143	-	Wald=0,082	
	
Sig=	0,000	p<	0,05	

 
Países visitados - mais de 3 Significante  Sig=	0,015	p<0,05	

 
Países visitados - mais de 6 Não significante  Sig=	0,311	p>0,05	

  Países visitados - mais de 10 Não significante  Sig=	0,281	p>0,05	

Europa 

 
 
Grupo experimental (quantidade 
de opções) Significante  

E.P.:	0,135	-	Wald=0,654	
	
Sig=	0,000	p<	0,05	

 

 
Frequência Europa - mais de 1  
 
Frequência Europa - mais de 3 

Não Significante  
 
Não Significante  

Sig=	0,247	p>0,05	
	
Sig=	0,013	p<0,05	

 Frequência Europa - mais de 6 Não significante  Sig=	0,105	p>0,05	

 Frequência Europa - mais de 10 Não significante  Sig=	0,321	p>0,05	

 
 
Idade  

Grupo experimental (quantidade 
de opções) Significante  

E.P.:	0,135	-	Wald=0,654	
	
Sig=	0,000	p<	0,05	

 
Idade - mais de 25 Não significante  Sig=	0,579	p>0,05	

 
Idade - mais de 35 Não significante  Sig=	0,315	p>0,05	

 
Idade - mais de 45 Significante  Sig=	0,005	p<	0,05	

 
Idade - mais de 55 Não significante  Sig=	0,108	p>0,05	

  Idade - mais de 65 Não significante  Sig=	0,787	p>0,05	

 
 
Escolaridade 

 
Grupo experimental (quantidade 
de opções) 

 
Significante  

	
E.P.:	0,135	-	Wald=0,654	
	
Sig=	0,000	p<	0,05	

 

Escolaridade - ao menos 
superior  Significante  Sig=	0,012	p<	0,05	

		 Escolaridade - pós  Não significante  Sig=	0,462	p>0,05	

 
 
Sexo 

Grupo experimental (quantidade 
de opções) Significante  

EP:	0,135	-	Wald=0,654	
	
Sig=	0,000	p<	0,05	

  Sexo Significante  Sig=	0,015	p<	0,05	
 Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 
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Na sequencia, as variáveis que apresentaram resultados significantes nestes 

primeiros modelos testados, passaram para uma nova etapa, onde se estimou o 

modelo LOGIT completo (modelo full), com todas as variáveis de controle com 

resultados significantes nos testes de correlação com a variável dependente 

abandono da escolha realizados previamente (p<0,05). Uma vez mais, para esse 

modelo logístico, foi utilizado o nível de significância p=0,05.  

As variáveis incluídas e testadas no modelo LOGIT full foram: grupo 

experimental (quantidade de opções); valor do profissional de viagens; valor da 

organização própria da viagem; escolaridade - ao menos superior (dummy ordinal); 

idade - mais de 45 (dummy ordinal); quantidade de países visitados - ao menos 3 

(dummy ordinal); e sexo. O teste R2 Cox & Snell indicou que 27% das variações 

ocorridas no log da razão de chances são explicadas pelo conjunto destas variáveis 

independentes (Cox-Snell R2 =0,270).  

O teste Wald verificou os parâmetros (E.P.= 0,143; Wald= 0,082) estimando 

como significantes o grupo experimental (Sig=0,000 p<0,05) e as variáveis 

explicativas idade - mais de 45 anos (Sig=0,018 p<0,05) e quantidade de países 

visitados – ao menos 3 países (Sig=0,001 p<0,05). A variável explicativa sexo 

apresentou resultado marginalmente não significante (Sig=0,065 p>0,05). Assim 

sendo, especificamente no caso desta variável, foi considerado o nível de 

significância de p<0,10, alterando de 5 para 10% o limite de segurança de erro em 

aceitar a hipótese alternativa (H1) desta análise.  

Por fim, em razão da correlação entre as variáveis explicativas, algumas delas 

deixaram de ser significantes. Foram elas: valor do profissional de viagens, valor da 

organização própria da viagem, e escolaridade – ao menos superior, se 

apresentaram não significantes (p>0,05). Estas variáveis foram progressivamente 

excluídas do modelo em função da não discriminância.  

Desta maneira, na terceira e última etapa do processo de estimação do 

modelo LOGIT, se obteve um modelo reduzido, composto apenas por variáveis 

significantes. Assim sendo, finalmente tornou-se possível construir e testar o último 

modelo LOGIT explicativo do efeito hipotetizado nesse estudo. 

 
4.7.3 Modelo LOGIT Final (exclusão de variáveis não significantes em 
sequência)  
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O modelo LOGIT final foi composto pelo grupo experimental e pelas variáveis 

de controle com resultados significantes em todos os testes anteriores de 

correlações com a variável dependente (abandono da escolha). Novamente foi 

aplicado o nível de significância p=0,05. A tabela 10 sumariza e apresenta os 

resultados do modelo LOGIT final, com seu nível de significância. 
 
 
 

Tabela 10 – Estudo Experimental: Modelo LOGIT final. 
 

Sumarização do modelo 

Passo 
Log da 

Verossimilhança -2 
R quadrado 
Cox & Snell 

R quadrado 
Nagelkerke 

1 217,339a ,242 ,323 
a. Estimação finalizada no número de iteração 4 porque as 
estimativas de parâmetro mudaram foram alteradas para menos 
de ,001. 

 
Variáveis na equação 

        B E.P. Wald  gl Sig. Exp(B) 

Passo 1a Grupo experimental 
(quantidade de opções) 

1,622 ,340 22,783 1 ,000 5,063 

Sexo -,765 ,337 5,158 1 ,023 ,465 
Idade - mais de 45 1,093 ,341 10,239 1 ,001 2,982 
Países - mais de 3 -1,305 ,356 13,447 1 ,000 ,271 
Constante -,837 ,805 1,081 1 ,299 ,433 

a. Variável(is) inserida(s) no passo 1: grupo, sexo, idade_maisde45, paises_maisde3. 
 

Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 

 

Na regressão logística final do grupo experimental com as variáveis de 

controle significantes, o teste Wald, que analisa cada constante no modelo, rejeitou 

a hipótese de que o coeficiente é nulo, sendo o parâmetro significante (Wald=0,082). 

Todas as variáveis apresentaram escores significativos no teste (p<0,05). O teste R-

quadrado Cox & Snell da regressão logística indicou que 24,2% das variações 

ocorridas no log da razão de chances são explicadas pelo conjunto destas variáveis 

independentes. O teste Nagelkerke R2 concluiu que o modelo é capaz de explicar 

cerca de 32,3% das variações registradas na variável dependente abandono da 

escolha (no choice). O quadro de classificação final se apresentou satisfatório 
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quanto ao uso destas variáveis independentes como estimadores de abandono da 

escolha no choice, uma vez que as porcentagens corretas estavam acima do valor 

de corte (p>0,500).  

Todos os parâmetros foram estimados como significantes: grupo experimental 

(quantidade de opções) (Sig=0,000 p<0,05); países visitados - mais de 3 (Sig=0,001 

p<0,05); idade na categoria mais de 45 anos (Sig=0,001 p<0,05) e sexo (Sig=0,023 

p>0,05). Com base nestes dados, observa-se que indivíduos se mostraram mais 

propensos ao abandono da escolha por efeito das seguintes variáveis explicativas: a 

quantidade de opções de destinos, a pouca experiência em viagens internacionais, a 

idade mais avançada (acima de 45 anos) e o sexo feminino. Estes resultados serão 

retomados em uma discussão mais aprofundada, em seção futura dessa 

dissertação. 

Destaca-se a significância da variável quantidade de opções, que se manteve 

constante e altamente significante, não tendo perdido significância explicativa após a 

inclusão das variáveis de controle no modelo LOGIT final. Essa significância se 

manteve constante nos diferentes modelos gerados ao longo das análises, o que 

aponta na direção da aplicação de um design experimental assertivo, que pode ser 

interpretado como a principal explicação do efeito hipotetizado pelo estudo na 

variável dependente abandono da escolha.	
	

4.8 ANÁLISE DA SATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DECISÃO 
	

Na última etapa da análise de dados do presente estudo, verificou-se os 

dados obtidos e relacionados com a satisfação do resultado de decisão.  

A satisfação com o resultado da decisão foi mensurada por meio de uma 

escala Likert de 5 pontos (“1”= discordo totalmente, “5”= concordo totalmente), com 

base e adaptação em estudos anteriores realizados por Jin et al. (2011). 

 

4.8.1 Teste da escala de satisfação com o resultado 
	

 O tipo de medida diagnóstica selecionada para verificar a confiabilidade da 

escala de satisfação com o resultado de decisão foi o coeficiente de confiabilidade. 

O limite inferior para o alfa de Cronbach utilizado foi p>0,70 (HAIR et al., 2009).  
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 A avaliação do alfa de Cronbach da escala de satisfação com o resultado 

obteve resultado positivo, atingindo alto escore (α=0,915). Por meio destes 

resultados, foi possível afirmar que os itens são homogêneos e que a escala mede 

consistentemente a característica para a qual foi criada.  
 

4.8.2 Correlação entre a satisfação com o resultado e a variável dependente  
	

Para a analise da correlação da satisfação com o resultado de decisão com a 

variável dependente, foi realizado o teste T de Student, indicado por Hair et al. 

(2009) para avaliar a significância estatística da diferença entre duas médias 

amostrais para uma única variável dependente.   

Observou-se que a decisão de customizar o pacote (não abandonar a escolha 

própria) teve população N=104 e apresentou média do nível de satisfação com o 

resultado de decisão M= 3,525, SD= 1,016, ligeiramente inferior a decisão de optar 

pelo roteiro pronto (abandono da escolha própria), que teve N=116 e apresentou M= 

3,8048, SD= 0,780.   

Para testar a homogeneidade de variância, ou homoscedasticidade, foi 

realizado o teste Levene. Neste caso, observa-se que as variâncias são diferentes 

na variável dependente customizar a escolha e abandonar a escolha (Sig p<0,05). 

Não assumida a homogeneidade das variâncias, optou-se por utilizar os valores do 

teste t de variâncias iguais não assumidas. Os resultados indicam que existem 

diferenças na percepção de satisfação com o resultado de decisão com a variável 

dependente (customizar a escolha e abandonar a escolha), uma vez que o teste 

mostrou diferenças estatisticamente significativas para um intervalo de 95% de 

confiança (t p<0,05), como observado na tabela 11.   

 

 
Tabela 11: Relação da satisfação com o resultado de decisão com a variável dependente. 

  Variável dependente 
(abandono da escolha) N Média Desvio 

Padrão 

Erro 
Padrão 
da 
Média 

Satisfação 
Customizar a escolha 104 3,5256 1,01626 0,09965 
Abandonar a escolha 
(roteiro pronto) 116 3,8046 0,78027 0,07245 
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Teste de amostras independentes 

  

Teste de 
Levene para 
igualdade de 
variâncias 

teste-t para 
Igualdade de 
Médias 

teste-t para Igualdade de 
Médias 

F Sig. t gl 
95% Intervalo de Confiança 
da Diferença 

Inferior Superior 

Satisfação 

Variâncias 
iguais 
assumidas 

15,419 0,000 -2,296 218 -0,51837 0,03955 

Variâncias 
iguais não 
assumidas 

    -2,264 192,489 -0,52196 0,03595 

Fonte: Base de dados, Estudo Experimental. 
 

Dessa forma, pode-se concluir que a decisão de customizar o pacote, dentre 

os indivíduos da amostra, apresentou resultados que indicam menor nível de  

satisfação com o resultado de decisão do que a opção pelo roteiro pronto. A decisão 

de optar pelo roteiro pronto (abandono da escolha) apresentou resultados que 

indicaram indivíduos da amostra mais satisfeitos com a decisão tomada. Estes  

resultados sugerem que abandonar a escolha e optar pelo roteiro pronto (opção-

padrão) pode indicar que ao simplificar a escolha, utilizando o sistema 1 dos dois 

modos de processamento cognitivo, os indivíduos obtiveram conforto cognitivo, 

percebido como maior satisfação com a escolha.  

  

4.9 DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 
 

Após todas as explorações realizadas para se chegar ao modelo logístico final 

e explicativo desse estudo, pode-se afirmar que a combinação de quatro efeitos 

explicaram o abandono da escolha dos destinos em favor de um roteiro pronto. Em 

ordem de maior para menor significância explicativa, foram eles: quantidade de 

opções de destinos turísticos ofertados, o nível de experiência prévia em viagens 

internacionais (mais de 3 países visitados), a idade mais avançada (acima de 45 

anos) e o sexo feminino.   

Em primeiro lugar, a quantidade excessiva de opções foi o principal efeito 

causal observado dentre as variáveis explicativas na variável dependente  abandono 
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da escolha dos indivíduos participantes desse estudo. Essa opção, que contemplou 

a escolha de um roteiro de viagens pronto, em que não foi exigido do individuo o 

emprego de grande carga cognitiva na tomada de decisão, nos aponta que, no 

cenário desenvolvido e por meio da manipulação realizada, o fenômeno da 

sobrecarga de opções pode ser observado. Em outras palavras, o excesso de 

informações e opções provocou nos indivíduos participantes desse estudo uma 

sensação de sobrecarga cognitiva que os levou a abandonar a escolha própria.  

O segundo efeito apontado pelo estudo foi o da variável idade no abandono 

da escolha dos participantes. Ter idade acima de 45 anos impactou na decisão dos 

indivíduos deste estudo em abandonar a liberdade de escolha dos destinos turísticos 

do roteiro da viagem. Entende-se que indivíduos desta geração, que se encontram 

atualmente nesta faixa etária, estiveram, durante anos, expostos ao modelo pré-

estabelecido e comumente praticado para a tomada de decisão de compra turística, 

em que o papel dos agentes de viagens, dos roteiros e pacotes turísticos prontos, 

eram preponderantes. Aceita-se que as influencias comportamentais oriundas deste 

modelo ainda possam afetar as decisões de escolha turística de alguns destes 

indivíduos.  

Assim, os resultados do estudo em questão apontam que, os indivíduos da 

atual geração, com idade acima de 45 anos, dentro de certas condições, podem 

tender a optar pelo abandono da escolha própria, designando a terceiros 

(profissionais especialistas) a escolha dos destinos turísticos para o roteiro de sua 

viagem.   

 O terceiro efeito resultante da variável quantidade de países visitados na 

variável abandono da escolha está relacionado a experiência prévia dos indivíduos 

pesquisados em viagens internacionais (ter visitado mais de 3 países).  

Acredita-se que ao viajar mais vezes, e conhecer mais países estrangeiros, 

cada individuo está exposto a uma maior carga de vivências pessoais, sejam tais 

vivências relacionadas a perspectiva do próprio autoconhecimento, quanto relativas 

a perspectiva turística de maior experiência adquirida em viagens. Compreende-se, 

desta maneira, que, possivelmente viajantes mais experientes tendem a ser mais 

capacitados, seguros e confiantes em sua tomada de decisão turística. Portanto, 

esses indivíduos tem maior probabilidade de fazer escolhas por conta própria, 

rejeitando roteiros prontos. 



	 113	

Conforme previsto na revisão teórica dessa dissertação, os indivíduos do 

estudo que visitaram uma quantidade menor de países, e portanto detinham menor 

nível de experiência, familiaridade e preferencias prévias, frente a uma maior 

quantidade de opções, abandonaram a escolha própria, escolhendo um roteiro 

pronto desenvolvido por profissionais especialistas.  

Assim, este resultado corrobora a pré-condição da familiaridade e 

preferências anteriores apontadas pela teoria do fenômeno de sobrecarga de 

opções (PARK, JANG, 2013; IYENGAR, LEPPER, 2000). Como pode-se observar, a 

familiaridade e as preferencias anteriores estão possivelmente relacionadas a 

supracitada experiência prévia em viagens e a probabilidade do abandono da 

escolha própria na tomada de decisão turística. 

 O quarto, e último, efeito observado por este estudo foi resultante da variável 

sexo, mais especificamente sexo feminino, na variável abandono da escolha.  

Por mais que durante as últimas décadas o sexo feminino tenha lutado e 

evoluído na igualdade de autonomia, segurança, direitos e de liberdade com relação 

ao masculino, possivelmente a preocupação ligada a cultura e crença por muitos 

anos predominantes na sociedade contemporânea, de que as mulheres estão mais 

sujeitas a situações de perigo ou de desamparo ao viajar, para países ou culturas 

que desconhecem ou conhecem pouco, de maneira independente, sem o apoio de 

profissionais especializados, ainda esteve presente na tomada de decisão turística 

dos indivíduos do sexo feminino participantes deste estudo.  

Ao considerar esses resultados, este estudo indica a maior probabilidade de 

mulheres abandonarem a escolha própria, e optarem por roteiros prontos, 

desenvolvidos por profissionais especialistas em viagens,  com maior frequência que 

homens.  

Os apontamentos realizados fornecem possíveis colaborações para questões 

envolvendo a adequação da quantidade de opções na escolha de destinos para a 

elaboração de roteiros turísticos, visando a maximização da utilidade tanto para 

prestadores de serviços do setor, como para consumidores de viagens.  

Ao suscitar a reflexão a respeito da possibilidade da sobrecarga de opções, 

de modo mais amplo, igualmente levar ao abandono da escolha em julgamentos e 

tomadas de decisão envolvendo outros produtos ou serviços turísticos, admite-se 

que a evidência observada por este estudo tão somente existe para o estímulo 

manipulado da oferta de provisão excessiva de opções de destinos turísticos na 
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decisão de um roteiro de viagem. Neste estudo, o estímulo manipulado foi percebido 

como o fenômeno de sobrecarga de opções. No entanto, reconhece-se que esta 

pode ser considerada tão somente uma dentre outras possibilidades de 

interpretações cabíveis.  

Conforme apontado pela revisão de literatura desta dissertação, o campo de 

estudos do turismo é permeado tanto por inúmeras particularidades no processo de 

prestação de serviços, como por grande complexidade no processo de julgamento e 

tomada de decisão.  

A decisão de comprar viagens e outros produtos turísticos levam os 

indivíduos a consequências bem distintas da decisão de compra de produtos 

comuns de varejo, como, por exemplo, vidros de geleias. Ao retomar esta 

exemplificação, aponta-se que uma vez comprado (ou não) um vidro de geleia, o 

indivíduo encerra neste ponto o processo decisório. No turismo, ainda que a decisão 

em dado momento seja abandonar a escolha em favor de um roteiro pronto, como 

no caso deste estudo, o processo decisório em si, seguirá adiante.  

Uma viagem, ainda que fruto da compra de um roteiro ou pacote 

supostamente pronto, irá acontecer, e seguirá exigindo do indivíduo que abandonou 

a escolha em uma das etapas do processo decisório, diversas outras novas 

decisões e escolhas escalonadas. Retomando o contexto do estudo experimental 

desenvolvido para esta dissertação, a tomada de decisão proposta envolvia tão 

somente a escolha de sete destinos turísticos para o roteiro da viagem. No entanto, 

após essa decisão, uma quantidade extensa de sub-decisões ainda seriam 

necessárias: datas, horários de voos, categoria de acomodação, tipo de traslado, 

passeios, atividades, restaurantes etc. 

Ao se refletir sobre a elaboração de um roteiro de viagem, observa-se 

portanto o quão complexa pode ser essa tarefa. Com a possível exceção dos 

pacotes rodoviários padronizados, e comumente comercializados no turismo 

religioso brasileiro, em que a possibilidade de customização é muito baixa, ou quase 

nula, conclui-se que a escolha turística, seja ela de roteiros personalizados ou de um 

roteiro pronto, conduzirá o futuro viajante a uma série complexa de outras sub-

decisões.  

Exemplos de estudos da economia comportamental aplicados a outras áreas 

de conhecimento foram relatados neste trabalho, apontando que as pessoas, em 

determinadas situações, não desejam ser demandadas cognitivamente a tomar uma 
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decisão. Ao se deparar com processos decisórios que podem lhes ser custosos em 

termos cognitivos, tendem a simplificar as decisões optando por escolhas-padrão. 

Em certas situações, quando o processo decisório é ainda mais dramático e 

cognitivamente custoso, os indivíduos podem oscilar entre optar ou não por 

escolhas-padrão, dependendo do que lhes parecer mais fácil em cada uma das 

etapas dos processos.  

Os indivíduos perpassam diversas etapas no complexo processo decisório 

turístico, e esse processo pode ser especialmente custoso. É neste ponto que se 

incide o interesse de pesquisa desta dissertação e a necessidade de maior 

integração dos estudos comportamentais com o campo de estudos do turismo. 

Este trabalho considera pertinente ressaltar que os indivíduos, ao se 

esquivarem do custo cognitivo durante o processo escalonado de tomada de 

decisão turística, podem ser levados a diferentes decisões em cada uma de suas 

etapas – como, por exemplo, terceirizar a decisão de uma parte da viagem, e optar 

por escolher outras por conta própria. Conforme destacado na revisão de literatura 

desta dissertação, para estas etapas, que exigem ora menor ora maior esforço 

cognitivo destes indivíduos, é de suma relevância a maior integração da teoria dos 

dois modos de processamento cognitivo e das estratégias de simplificação mental 

durante a etapa de busca por informações nos modelos de análise da tomada de 

decisão no turismo.  

Conforme apontado por estudos anteriores, e corroborado pelos resultados 

deste trabalho, o  fenômeno da sobrecarga de opções e o excesso de informações 

podem estar presentes na decisão de compra turística, possivelmente conduzindo o 

individuo a paralisia decisória, ao adiamento da decisão ou ainda, ao abandono total 

da escolha, e da compra. 

Ao se refletir sobre o consumo de viagens, pode ser razoável considerar que, 

mesmo em um grupo de indivíduos que tem em sua vida cotidiana o acesso a 

internet, o excesso de informações e de opções, um padrão comportamental mais 

alinhado à liberdade de escolha própria, e que, portanto, mais frequentemente 

escolhem e organizam viagens por conta própria, existe a possibilidade de 

terceirização somente de uma dentre as diversas partes da compra turística. Ao se 

sentirem desmotivados a decidir em alguma das etapas do processo decisório, 

parece plausível considerar que, certos indivíduos, poderiam contratar bons 

profissionais especialistas em viagens para auxilia-los tão somente na escolha de 
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voos, ou na elaboração dos meandros logísticos do roteiro turístico, ou ainda na 

compra do seguro viagem, dentre tantas outras possibilidades.  

Nesta perspectiva, destacam-se alguns fenômenos comportamentais 

possivelmente observados entre viajantes da atualidade, como o abandono da 

escolha prévia de etapas da viagem em detrimento da possibilidade de ser 

surpreendido. Ou ainda, a possibilidade do adiamento de certas decisões para um 

momento posterior, muitas vezes já com a viagem em curso. Em outras palavras, a 

decisão inicial do individuo é de viajar, contudo, as demais decisões escalonadas, 

são deixadas para depois.  

A compra turística decomposta em etapas decisórias estratificadas também 

pode ser com facilidade observada no comportamento de consumo dos viajantes as 

diversificadas ofertas turísticas comercializadas pelas Online Travel Agencies ou 

OTAs (exemplos: Booking.com9; Decolar.com10).  

Outro possível apontamento mercadológico destacado trata de atuais nichos 

vigentes no mercado de viagens e turismo, como, por exemplo, os consultores 

especializados em roteiros e pacotes turísticos voltados para a prestação de 

serviços a grupos de mulheres que não desejam viajar sozinhas, mas não tem 

companhia para a viagem almejada (exemplo: Agência de Viagens Mulheres pelo 

Mundo11). Ou ainda o nicho de mercado dos intitulados “curadores de viagens”, 

profissionais especialistas que atuam no desenvolvimento de roteiros turísticos 

totalmente customizados e alinhados à interesses específicos do consumidor. Neste 

modelo de atuação profissional, a busca por informações e opções de experiências 

turísticas alinhadas à seus desejos é terceirizada pelo viajante, que recebe apenas o 

roteiro e experiências a serem realizados. Todos os demais segmentos da viagem, 

como voos, hotéis, transportes etc são comprados por conta própria (exemplo: Ateliê 

de Destinos12). 

Para além da indústria do turismo, este trabalho ressalta ainda as atuais e 

relevantes contribuições da economia comportamental para outros mercados. Como 

exemplo, destaca-se um recente apontamento realizado pelo portal de 

empreendedorismo  Startse, que evidencia os mais importantes pilares do 

empreendedorismo futuro para as próximas grandes startups do mercado financeiro. 

																																																													
9  Disponível em:  https://www.booking.com/ Acesso em: 13/06/2018. 
10 Disponível em: https://www.decolar.com/  Acesso em: 13/06/2018. 
11 Disponível em: https://www.mulherespelomundo.com.br Acesso em: 13/06/2018. 
12 Disponível em: http://ateliededestinos.com.br Acesso em: 13/06/2018. 
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Os destaques foram os dispositivos móveis, a inteligência artificial, a economia 

comportamental e os assistentes virtuais13.  

Os especialistas do portal ressaltam que os dispositivos móveis já fazem 

parte do dia a dia dos indivíduos, sendo portanto o meio para o qual as inovações 

provavelmente virão. Já a inteligência artificial se relaciona com o processamento e 

entendimento de dados, uma vez que, para estes especialistas, dados podem ser 

meios de produção. A economia comportamental é apontada como a forma de 

entender melhor o usuário e unir isso a um assistente virtual, capaz de gerar 

empatia, e resultar em uma experiência personalizada e única.  

 É neste sentido, e voltando-se especialmente para o julgamento e  tomada de 

decisão turística, em que mesmo viajantes experientes podem se envolver numa 

mistura de processos de decisão complexos e elaborados, que este trabalho aponta 

para a importância do desenvolvimento de pesquisas que possivelmente tragam 

maior inovação, mas que, principalmente, tragam maior integração na abordagem de 

estratégias cognitivas intuitivas e simplificadoras, que colaborem tanto em uma 

perspectiva teórica, quanto gerencial do turismo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																													
13 Disponível em: https://conteudo.startse.com.br/startups/fintechs/isabela/proxima-grande-startup-do-mercado-
financeiro-sera-o-banco-baseado-em-dados/ Acesso em: 13/06/2018. 
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5. CONSIDERACÕES FINAIS 
  

A presente dissertação atingiu o objetivo a que se propôs, confirmando, por 

meio de seu estudo, a presença do fenômeno de sobrecarga de opções no turismo, 

mais especificamente na tomada de decisão e escolha de destinos turísticos. Este 

estudo demonstrou que uma provisão excessiva de destinos fizeram com que os 

consumidores abandonassem sua liberdade de escolha, delegando a terceiros as 

decisões relacionadas a elaboração do roteiro de viagem.  

Assim, algumas contribuições teóricas para a literatura do turismo podem ser 

apontadas a partir de distintas perspectivas. Primeiramente, indica-se a colaboração 

deste trabalho para a ampliação da compreensão do fenômeno da sobrecarga de 

opções no campo de estudos do turismo, uma vez que o mesmo têm recebido 

extenso destaque em outros campos de estudo.  

Além de corroborar a teoria da sobrecarga de opções, esta dissertação amplia 

os domínios das teorias da economia comportamental, expandindo seus estudos em 

um novo campo (o turismo). Colabora-se, adicionalmente, com a reflexão sobre a 

necessidade de maior conhecimento do comportamento do consumidor turístico.  

Dadas as diversas particularidades do campo de estudos do turismo, que 

conforme apontado pela revisão de literatura deste trabalho, são permeadas por 

grande complexidade no processo de julgamento e tomada de decisão, faz-se 

relevante destacar as contribuições metodológicas desta dissertação em termos de 

design e apresentação do estudo experimental desenvolvido. Além disso, aponta-se 

a forma inovadora de medição da variável abandono da escolha e de 

operacionalização da sobrecarga de opções no turismo, testando pioneiramente um 

conjunto de 70 opções de destinos turísticos. 

  As contribuições gerenciais e os apontamentos deste estudo na indústria do 

turismo, colaboram especialmente com questões relacionadas a adequação 

equilibrada da quantidade de opções oferecidas na escolha de destinos para a 

elaboração de roteiros turísticos, de modo a maximizar a utilidade tanto para 

fornecedores de serviços como para consumidores de viagens.  

Além disso, colabora-se com agências e operadoras de viagens, incluindo as 

agências online, por meio da recomendação de desenvolvimento de ofertas que 

contemplem roteiros customizados, possivelmente voltados para mulheres  e 

indivíduos de faixa etária acima de 45 anos. Investimentos em inovação são 
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igualmente recomendados, destacando-se o desenvolvimento de um consultor 

virtual que auxilie não somente na customização da oferta e do roteiro de viagens, 

mas no processo de busca pela informação turística. Tal inovação teria capacidade 

para colaborar com maior nível de conforto cognitivo, boa prestação de serviços e 

uma experiência diferenciada para o consumidor de viagens.  

A presente dissertação têm, adicionalmente, potencial para colaborar com 

empresas turísticas visando estabelecer posicionamento mercadológico e processos 

de proteção ao consumidor mais alinhados às práticas éticas nas relações de 

mercado. Reitera-se a necessidade da construção de um modelo conceitual que 

compreenda e frequentemente revisite a tomada de decisão turística como um 

processo dinâmico, que contempla contextos individuais de escolha, em que ambos 

os sistemas de processamento cognitivo podem estar envolvidos. 

Este estudo contou com algumas limitações às quais cabe a devida atenção. 

Primeiramente, esta pesquisa foi realizada no campo de estudos do comportamento 

do consumidor, campo este que acolhe e considera a complexidade inerente a 

tomada de decisões dos indivíduos. Ademais, a metodologia experimental aplicada, 

ainda que tratando-se de um experimento de campo, pode não refletir fielmente a 

tomada de decisão da vida real. Assim, as tentativas e esforços na direção de 

explicações e predições do comportamento humano serão sempre parciais e 

passíveis de outras releituras. 

Exceto pelo primeiro pré-teste deste estudo, que contou com uma abordagem 

qualitativa superficial, a maior parte do encadeamento da pesquisa foi teórico, não 

tendo sido realizada uma etapa qualitativa prévia e em profundidade. Desta forma, a 

hipótese foi formulada com base predominante na teoria e em sessões de 

discussões com outros pesquisadores da área.  

Métodos qualitativos, como: entrevistas em profundidade e grupos de foco, 

podem ser importantes para elucidar e delimitar melhor problemas de pesquisa 

antes do campo.  Estas entrevistas poderiam envolver, inclusive, representantes dos 

setores de produtos, marketing e vendas de operadoras de viagens.  

Recomenda-se que estudos futuros testem e identifiquem a fronteira 

adequada do número de opções a serem oferecidas de modo a se evitar a 

sobrecarga de opções, tanto na perspectiva da maximização da utilidade para os 

prestadores de serviços como para os consumidores de turismo.    
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Uma limitação e indicação adicional de pesquisas futuras deste estudo é a 

medição de pressão do tempo, outra pré-condição de sobrecarga de opções 

indicada pela literatura revisada no capítulo teórico desta dissertação (PARK, JANG, 

2013; JESSUP et al., 2009; IYENGAR, LEPPER, 2000). 

Iyengar e Lepper (2000), sugeriram o efeito aversão ao arrependimento, ou 

em inglês, regret aversion, como consequência da sensação de maior 

responsabilidade, devido a aparente oportunidade de encontrar dentre um maior 

número de opções, a que seja considerada a melhor. Os autores apontaram que 

pode haver maior dificuldade para que indivíduos efetivamente decidam e assumam 

suas escolhas, ao temerem um posterior arrependimento. Esse seria o efeito 

colateral ao maior comprometimento demonstrado por indivíduos em um contexto de 

sobrecarga de escolhas. Estudos envolvendo a aversão ao arrependimento 

aplicados a indústria do Turismo são adicionalmente recomendados.  

Outros pesquisadores, Gourville e Soman (2005), exploraram outro ponto 

interessante da hipótese de sobrecarga de opções, algo que chamaram de 

linearidade e não linearidade de um conjunto de opções. Definiram linearidade como 

alternativas que variam de maneira simples dentro de apenas um único atributo, e o 

oposto, como alternativas que variam em diferentes dimensões que não se 

compensam entre si. Como exemplo, pode-se tomar a compra de uma versão de um 

produto que ofereça uma determinada funcionalidade. Isto implicará em abrir mão de 

outra funcionalidade desejada e não apenas em pagar um preço maior. Estes 

estudos aplicados ao turismo, igualmente colaborariam com a expansão da teoria da 

sobrecarga de opções neste campo de pesquisa. 

Estudos anteriores apontaram que outros efeitos moderadores, como 

variedade percebida ou diferença cultural (Scheibehenne et al., 2009), precisam ser 

testados. Park e Jang (2013) indicaram que, além destes, outros efeitos como o tipo 

de viagem ou acompanhante, possam desempenhar um papel moderador nos 

produtos turísticos. Assim, para estudos futuros sugere-se a pesquisa de possíveis 

efeitos moderadores deste fenômeno em decisões turísticas. 
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