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RESUMO
SANTOS, Flavio A. N. O preço é justo? Um estudo sobre as percepções de
consumidores e turistas sobre a precificação dinâmica de um aplicativo
de mobilidade urbana. 2018. Dissertação (Mestrado em Turismo) – Programa
de Pós-graduação em Turismo, Universidade Federal Fluminense, Niterói.
Diversos serviços no turismo utilizam a relação demanda-oferta para o
estabelecimento dos seus preços, sobretudo serviços de transporte e de
hospedagem. Uma das razões pela qual deve-se usar preços dinâmicos é
porque há uma variação entre os dias da semana e horários do dia, e há um alto
grau de imprevisibilidade que muitas vezes leva a uma alta ou escassez de
demanda. Sem preços dinâmicos, as organizações teriam que ajustar os preços
acima do preço normal para evitar que as consequências do mercado levassem
a problemas no serviço nos momentos de alta demanda. No entanto,
economistas comportamentais argumentam que esse tipo de variação nos
preços pode ser considerado injusto ou inaceitável. Os argumentos econômicos
tradicionais para preços em tarifas dinâmicas não parecem convencer as
pessoas. A importância para a argumentação e a informação que é direcionada
ao consumidor é fundamental para a percepção de justiça. A maioria dos estudos
em justiça de preços relacionados à precificação diferencial se concentra no
contexto de compra de bilhetes de avião. É interessante, portanto, ampliar a
análise da percepção de justiça em preços para outras transações do setor
turístico, assim como para justiça em precificação diferencial como no contexto
de aplicativos de mobilidade urbana. Para este estudo foi escolhido o aplicativo
Uber, pois está entre os aplicativos de viagem mais baixados e considerado úteis
pelos usuários, a precificação dinâmica se caracteriza por um contexto singular:
os preços são definidos de forma dinâmica em tempo real, portanto, não há
tarifários como observado normalmente no turismo. Dessa forma, observar se os
turistas aceitam ou não e como se comportam com esse método de precificação
no contexto da Uber pode possuir tanto implicações gerenciais quanto para a
teoria. Além disso, se a supressão do multiplicador da tarifa para o usuário
poderia mudar ou não a percepção de justiça dos preços. O método escolhido
para alcançar os objetivos deste estudo foi o grupo focal. Foram realizados
grupos focais com 20 usuários do aplicativo que utilizaram em momentos de
viagens e, em seguida, uma análise de conteúdo do material transcrito. Os
resultados indicam que há uma divisão entre os que acreditam que o método de
precificação é justo e os que acreditam ser injusto. Sobre a supressão alguns
participantes indicaram que a informação do multiplicador pode atrapalhar a
experiência turística enquanto outros preferem receber a informação. Conclui-se
que as avaliações dos turistas não são estáticas e que o contexto pode
influenciar o turista a aceitar ou não o método de precificação dinâmica.
Palavras-chave: Marketing turístico. Comportamento do consumidor no turismo.
Economia comportamental. Percepção de preços dinâmicos da Uber.

ABSTRACT
Santos, Flavio A. N. (2018). O preço é justo? Um estudo sobre as percepções de
consumidores e turistas sobre a precificação dinâmica de um aplicativo de mobilidade
urbana (Master’s thesis, Universidade Federal Fluminense).
Several tourism services use the demand-supply relationship for the
establishment of their prices, especially transportation and lodging services. One
of the reasons why organizations should use dynamic pricing is because there is
a variation between the days of the week and times of day, and there is a high
degree of unpredictability that often leads to a high or a shortage of demand.
Without dynamic prices, organizations would have to adjust prices above the
normal price to prevent market consequences from leading to service problems
in times of high demand. However, behavioral economists argue that such price
variations may be considered unfair or unacceptable. The traditional economic
arguments for prices in dynamic tariffs do not seem to convince people. The
importance to the argumentation and the information that is directed to the
consumer is fundamental for the fairness perception. Most fairness perceptions
studies related to differential pricing are concentrated in the context of buying
airline tickets. It is interesting, therefore, to extend the analysis of the perception
of fairness in prices for other transactions in the tourism sector, and for fairness
perceptions in different dynamic pricing contexts such as urban mobility
applications. For this study the Uber application was chosen because it is among
the most downloaded travel applications and considered useful by it users,
dynamic pricing is characterized by a singular context: prices are dynamically
defined in real time, so there are no tariffs as is normally observed in tourism.
Thus, observing whether tourists accept and how they behave with this pricing
method in Uber's context may have both management and theory implications.
Moreover, if the suppression of the tariff multiplier for the user could change or
not the perception of price justice. The method chosen to achieve the objectives
of this study was the focus group. The focal groups were held with 20 users of
the application they used at times of travel and then a content analysis of the
transcribed material. The results indicate that there is division between those who
believe the pricing method is fair and those who believe it is unfair. Some
participants indicated that multiplier information can disrupt the tourist experience
while others prefer to receive this information. It is concluded that the evaluations
of the tourists are not static, and the context can influence the tourist to accept or
not the dynamic pricing method.
Key Words: Tourism marketing. Consumer behavior in tourism. Behavioral
economics. Perception of dynamic price fairness on Uber.
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INTRODUÇÃO

Em outubro de 2016, a internet divulgou a notícia de que o aplicativo Uber
estava mudando as regras de apresentação de preços aos seus usuários1. Antes
disso, o aplicativo era defendido nas redes sociais como um exemplo de serviço
eficiente, confortável e inovador. Influenciadores digitais de grande prestígio que
defendiam o serviço passaram a divulgar seu descontentamento com a mudança
na regra de precificação². As manchetes de blogs especializados³ e de jornais
afirmavam que a Uber iria esconder o preço dinâmico - o polêmico multiplicador
da tarifa que varia conforme a demanda4 dos consumidores. Os críticos
reclamavam que residentes e turistas – estes últimos sem referências de custos
de transportes locais - teriam maior dificuldade em avaliar os preços cobrados
pelo aplicativo.
O

serviço

da

Uber

utiliza

a

relação

demanda-oferta

para

o

estabelecimento dos seus preços. O sistema de precificação do aplicativo pode
ajustar os preços em tempo real para reagir às mudanças nos períodos de alta
demanda. Enquanto aplicativo de celular, o Uber precisa de um suporte de alta
resolução para coleta de dados e preços, o que requer modelos econômicos
probabilísticos capazes de capturar o comportamento de motoristas e
passageiros no sistema em tempo real (BANERJEE et. al. 2016).
A razão econômica pela qual o aplicativo deve usar preços dinâmicos é
porque há uma variação espacial substancial nas cidades, bem como entre os
dias da semana e horários do dia, e há um alto grau de imprevisibilidade que
muitas vezes leva a uma alta demanda e escassez de motoristas. Sem preços
dinâmicos, a plataforma teria que ajustar os preços acima do preço normal para
evitar que as consequências do mercado levassem a problemas no serviço nos
momentos de alta demanda (CASTILLOY; WEYLZ, 2016).
No entanto, economistas comportamentais argumentam que esse tipo de
variação nos preços pode ser considerado injusto ou inaceitável. Uma explicação

1https://oglobo.globo.com/rio/aplicativodouberescondedetalhesdetarifadinamica20615131
2https://www.facebook.com/cronai/posts/10208441813897496
3https://tecnoblog.net/197691/uberescondertarifadinamica/
4https://help.uber.com/h/34212e8b-d69a-4d8a-a923-095d3075b487
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possível para a injustiça percebida nesses casos é que as pessoas pensam que
aumentar preços e lucros, sem que tenha havido um aumento proporcional nos
custos ou na qualidade do serviço, com objetivo de aproveitar períodos de
demanda excessiva, é uma prática socialmente injusta, uma violação do
princípio do direito dual1. Os argumentos econômicos tradicionais para preços
em tarifas dinâmicas não parecem convencer as pessoas. A importância para a
argumentação e a informação que é direcionada ao consumidor é fundamental
para a percepção de justiça. Quando os preços não são apenas percebidos
como exploração e busca de lucro extra, mas como forma de resolver um
problema significativo, podem se tornar mais aceitáveis ou justos (KAHNEMAN
et al., 1986).
Este fato trouxe à tona um desconforto bastante atual em relação a preços
de serviços que questiona a precificação dinâmica, também conhecida como
precificação diferencial, praticada por aplicativos e pelo e-commerce, pois nem
sempre pode ser transparente para os consumidores finais. Os avanços
tecnológicos permitem às empresas tornar suas práticas de preços mais
adaptáveis e eficientes, mas reações sociais negativas de grande impacto
podem restringir a adoção dessas práticas, levando a uma série de efeitos
desagradáveis e não esperados. No turismo, a prática de preços diferenciais já
é uma realidade com a adoção da precificação diferencial por serviços de
transportes e hospedagem. Assim, é oportuno e relevante refletir sobre essas
práticas de precificação no contexto da psicologia dos preços.
No turismo, a maioria dos estudos em justiça de preços relacionados à
precificação diferencial se concentra no contexto de compra de bilhetes de avião.
É interessante, portanto, ampliar a análise da percepção de justiça em preços
para outras transações do setor turístico, assim como para justiça em
precificação diferencial (MARTÍNEZ et al., 2013).
Segundo Chung (2010) o turismo é percebido como um dos setores não
transparentes de precificação das empresas. A justificativa utilizada pelos
autores está na precificação diferencial utilizada pelas companhias aéreas,
conhecida como Yield Management ou Revenue Management, e ajudam a
percepção dos preços do setor.
1

Princípio do direito dual: os consumidores possuem direito a um preço de referência e as
empresas têm direito a um lucro de referência.
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Em uma revisão da revisão de literatura em justiça em preços no turismo,
Martínez et al. (2013) indicam que além do componente econômico que os
preços e a justiça percebida em preços, há também um contexto social
importante que pode determinar se preços são socialmente aceitos ou justos.
Um exemplo pode ser observado quando é necessário que exista uma
justificativa em aumento de preços de um produto ou serviço. Existem três
formas para explicar aos consumidores os aumentos de preços: 1) dar o
racionalismo econômico que conduziu ao aumento de preços; 2) argumentar que
esse aumento é determinado por forças externas à empresa e não pelo poder
que a empresa possui sobre o preço; 3) sensibilizar consumidores sobre
possíveis influências culturais. Portanto, a percepção do consumidor sobre os
aspectos relacionados aos preços é de fundamental importância para a gestão
das empresas.
Chung e Petrick (2015) argumentam que o estudo da percepção de preços
é uma dimensão relevante para o valor percebido, a qualidade percebida e a
reputação. Nas indústrias de turismo, transportes e hospitalidade, algumas
estratégias de preços específicas desta indústria (por exemplo, preços
diferenciais) destacam a importância de entender a percepção de justiça em
preços dinâmicos. Verificou-se também que no turismo a atribuição cognitiva não
é tão elaborada como os pesquisadores sugerem na literatura em transações
fora da atividade turística. Dessa forma, é importante estudar as diversas
estratégias de preços diferenciais em turismo devido ao fato de que estas
assumem características específicas da atividade. Também deve ser levado em
consideração questões de justiça sob o ponto de vista do consumidor, visto que
apenas alguns pesquisadores se dedicaram a estudar o assunto sob essa
perspectiva em oposição à grande quantidade de pesquisas em estratégia de
preços com base na abordagem gerencial.
A escolha da Uber enquanto objeto de pesquisa deu-se pelo fato de ser
uma empresa presente em mais de 6321 países que pode facilitar a mobilidade
do consumidor em momentos de turismo (UBER, 2018). Além disso, em 2017 o
aplicativo da Uber ficou entre os 20 aplicativos mais baixados nos celulares

1

https://www.uber.com
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Iphone1 e Android2 e está entre os aplicativos de viagem mais úteis3 e mais
baixados4 da internet. A precificação dinâmica da Uber também se caracteriza
por um contexto singular: os preços são definidos de forma dinâmica em tempo
real, portanto, não há tarifários como observado normalmente no turismo. Dessa
forma, observar se os turistas aceitam ou não esse método de precificação no
contexto da Uber pode possuir tanto implicações gerenciais quanto para a teoria.
Apesar da empresa ter se tornado extremamente popular também se
tornaram populares as preocupações quanto à equidade, eficácia e impacto do
preço dinâmico. A principal diferença entre a Uber e outros modelos de
compartilhamento é que a empresa é considerada uma “caixa preta”: ela não
fornece dados sobre as variações de oferta e demanda, e os multiplicadores são
definidos por um algoritmo opaco. Essa falta de transparência levou a
preocupações dos consumidores de que a Uber possa manipular artificialmente
os preços de picos para aumentar os lucros, bem como a apreensão sobre a
igualdade dos preços de picos praticados entre diferentes consumidores (CHEN;
MISLOVE; WILSON, 2015).
Sobre a precificação dinâmica na Uber, em 2015 em torno de 21% das
sessões da UberX nos Estados Unidos estavam na precificação diferencial. As
estimativas implicam que a UberX gerou US$ 6,7 bilhões a mais para a empresa
devido a cobrança de tarifa dinâmica do consumidor no país (COHEN et al.
2016).
Dessa forma, uma compreensão sobre a percepção de (in)justiça do
consumidor na precificação dinâmica do aplicativo Uber é uma forma de aplicar
as teorias de psicologia dos preços no contexto do turismo, que tem
potencialidade de contribuições tanto para a literatura da área quanto para
prática das empresas do setor.
Considerando a Uber uma empresa que auxilia na mobilidade do turista e
utiliza a precificação dinâmica com os usuários e, consequentemente, turistas, e
não informa dados importantes para a avaliação dos turistas, como os dados da
demanda e oferta e o multiplicador, as questões que norteiam esse estudo são

1

https://exame.abril.com.br/tecnologia/os-20-aplicativos-para-iphone-mais-baixados-de-2017/
http://webinformado.com.br/aplicativos-mais-baixados/
3 https://www.pcmag.com/feature/359810/the-best-travel-apps-of-2018
4 http://www.godsavethepoints.com/2018/01/25/flights-hotels-and-everything-else-the-10-besttravel-apps/
2
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as seguintes: Como o turista interpreta e avalia a precificação dinâmica praticada
pela Uber? A supressão da informação sobre o multiplicador da tarifa dinâmica
pode alterar a percepção de justiça?
O objetivo geral desse estudo é analisar a opinião do turista em relação
ao preço dinâmico da Uber e verificar e se há mudanças na percepção de justiça
com o a supressão do multiplicador da tarifa praticada pelo aplicativo. No auxílio
do objetivo geral, pretende-se com os objetivos específicos:
1) Examinar como os usuários percebem a justiça dos preços praticados
pela Uber;
2) Verificar os motivos que levam os turistas a aceitar ou não o método da
precificação dinâmica e como se comportam em relação a ela;
3) Examinar quais os antecedentes do julgamento da justiça dos preços
dinâmicos da Uber;
4) Examinar quais as consequências do julgamento da justiça dos preços
dinâmicos da Uber.
Sob o ponto de vista do consumidor é relevante estudar como uma
empresa global como a Uber pode possuir vantagens competitivas atuando na
escala local, visto que pode ser o mesmo serviço que o turista utiliza na cidade
em que vive, o que pode trazer conforto e segurança em um local desconhecido.
Além disso, como os turistas relacionam a percepção dos preços com a
reputação da empresa, o valor percebido e a qualidade percebida dos serviços.
Também é relevante observar os motivos que antecedem as avaliações
de justiça do Uber e as consequências dessas avaliações, assim como,
possíveis comparações frente às alternativas apresentadas nos destinos
turísticos (ex: taxis, transporte público, outros aplicativos).
O método escolhido para alcançar os objetivos deste estudo foi o grupo
focal. A escolha pelo método tem por objetivo auxiliar a investigar de que forma
os participantes usuários da Uber argumentam em relação ao uso do aplicativo
da Uber e quais os antecedentes e consequências do julgamento de justiça em
preços praticados pela empresa no domicílio e em turismo.
A organização desse estudo é apresentada da seguinte forma: um
capítulo sobre a precificação dinâmica do ponto de vista do consumidor, da
empresa e do turismo. Em seguida a teoria da percepção de justiça em preços
do consumidor, seus antecedentes e consequências e como tem sido abordada
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no turismo. O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada no estudo. O
quarto capítulo apresenta a análise e discussão dos dados de pesquisa. O quinto
capítulo apresenta as conclusões, contribuições e limitações da análise. Por fim,
são apresentas as referências utilizadas no estudo.

9

1. PRECIFICAÇÃO DINÂMICA
Os consumidores se encontram em um mercado dinâmico caracterizado
por mudanças de preços constantes. É possível que o mesmo consumidor pague
preços diferentes pelo mesmo produto ou serviço, inclusive do mesmo vendedor.
Esta situação é ainda mais comum no contexto online, pois a internet permite
que as empresas modifiquem os preços de maneira rápida e individualizada.
(MALC et al., 2016).
Nesse sentido, neste capítulo pretende-se apresentar como a teoria da
precificação dinâmica funciona sob a perspectiva empresarial. Em seguida é
apresentado o ponto de vista do consumidor sobre os preços dinâmicos. Por fim,
como a precificação diferencial acontece no turismo. A contextualização vai
servir de base para as discussões futuras presentes nos outros capítulos:
percepção de justiça e precificação dinâmica no caso da Uber.

1.1. PRECIFICAÇÃO DINÂMICA: A PERSPECTIVA EMPRESARIAL
A importância do preço do ponto de vista da empresa é destacada pelo
fato de ser o preço o único item do composto do mix de marketing que produz
receita. A definição de preço é apresentada por Kotler e Amstrong (2010) como
a quantidade de dinheiro a ser cobrado em troca de um produto ou serviço.
A precificação dinâmica, por sua vez, é definida como a venda de produtos
ou serviços idênticos com preços diferentes pelo mesmo vendedor (XIA et al.,
2004). Haws e Bearden (2006) definem a precificação dinâmica como
discriminação de preços a nível individual e destacam que esta prática se tornou
muito mais comum com a prevalência crescente do marketing na internet.
Outra definição é apresentada por Weiss, Monroe e Kinney (2013),
segundo qual a prática de preços dinâmicos, ou preços diferenciais, consiste em
precificar de maneira diferente o mesmo produto do mesmo vendedor para
vender ativos perecíveis (por exemplo, Yield management). Segundo os autores,
essa estratégia de precificação foi adotada com sucesso nas indústrias de
hospedagem e viagens por décadas.
As companhias aéreas e as indústrias hoteleiras têm uma longa história
de praticar a discriminação de preços. A United Airlines, por exemplo, segmenta
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seus consumidores em oito grupos distintos, desde consumidores sensíveis ao
preço, até viajantes de negócios. Fora desse setor, a Coca-Cola também já
testou máquinas de venda automática que ajustam os preços dos refrigerantes
de acordo com a temperatura ambiente (LEE et al., 2011).
Apesar da longa história no setor de companhias aéreas, Elmaghraby e
Keskinocak (2003) indicam que, no geral, as empresas estabeleciam o preço de
um produto ou serviço durante um período relativamente longo, ou seja, os
preços normalmente eram estáticos. O motivo era principalmente devido à
ausência de informações de demanda precisas, altos custos de transação
associados à mudança de preços e enormes investimentos que eram
necessários em softwares e hardwares para implementar uma estratégia
dinâmica de preços. Os preços dinâmicos também são conhecidos como preços
take-it-or-leave-it, em que o vendedor altera dinamicamente os preços ao longo
do tempo com base em fatores como o tempo de venda, a demanda e a
disponibilidade. Dessa forma, uma das possíveis justificativas para companhias
aéreas, locadora de carros e hotéis adotarem precificação dinâmica em seus
serviços é equilibrar a demanda e a oferta em setores onde a capacidade de
oferta a curto prazo é difícil de mudar.
Do ponto de vista empresarial, os preços são principalmente
determinados e diferenciados pelos vendedores. Com isso, a literatura em
preços dinâmicos se concentrou principalmente no lado do vendedor, que pode
ser dividido em duas áreas: abordagem analítica e abordagem sistemática. A
primeira abordagem determina políticas de preços ótimas com base na curva de
demanda e no nível ideal de estoque, derivado de modelos econômicos
tradicionais. A segunda abordagem desenvolve ferramentas automáticas para
determinar políticas de preços mais aprimoradas para vendedores, usando
técnicas de exploração de grandes dados e inteligência artificial (LEE et al.,
2011).
Os avanços na tecnologia abriram as portas para provedores dinâmicos
de soluções de otimização de preços (do inglês Dynamic pricing optimization
solutions providers – DPOSP), que são empresas que oferecem ferramentas de
suporte à decisão para estratégias de preços mais sofisticadas. Essas
ferramentas usam uma combinação de métodos complexos de otimização da
decisão. Assim, embora as mudanças de preços em tempo real ainda não sejam
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realidade nas lojas de varejo tradicionais, isso pode mudar em breve com a
introdução de novas tecnologias, como por exemplo, os sistemas eletrônicos de
rotulagem da prateleira. Dessa forma, o mercado tradicional poderá utilizar a
precificicação diferencial como ocorre nos canais online. Além da facilidade de
fazer mudanças de preços na internet com estratégias de preços dinâmicas,
especialmente na forma de redução de preços, as diferenciações de preços são
agora utilizadas com freqüência no comércio de empresas para consumidores
(do inglês business-to-consumer - B2C) e negócios para empresas (do inglês
business-to-business - B2B) por inúmeras

empresas (ELMAGHRABY;

KESKINOCAK, 2003).
Vale ressaltar que a expansão do uso da internet como um canal de
vendas pode permitir que as empresas utilizem da informação para discriminar
os preços de acordo com a sensibilidade dos consumidores (MARTINEZ et al.,
2013).
É importante, portanto, que as empresas estejam atentas à relação preçodemanda, uma relação que recebeu apoio tanto na literatura econômica como
na literatura do marketing. A teoria econômica tradicional sugere que, de acordo
com a teoria da utilidade máxima, o cliente responderá racionalmente às
mudanças no preço das empresas, alterando, consequentemente, os níveis de
uso do produto ou serviço. Com base nessa teoria, preços mais altos estão
associados a menor demanda. (HOMBURG et al. 2005).
Segundo Paixão et al. (2006) a maioria dos produtos e serviços possuem
demandas elásticas em relação ao preço. Nesse sentido, quando o preço sobe,
a demanda tende a cair na mesma proporção. O inverso é igualmente positivo,
ou seja, quando o preço cai, a demanda tende a subir. É importante destacar,
por fim, que em alguns casos, a elasticidade pode não ocorrer.
Em um estudo sobre a visão geral da literatura sobre precificação
dinâmica, Weatherford e Bodily (1992) indicam os objetivos que motivam as
empresas a utilizarem a precificação dinâmica:
1. Maximização dos lucros: existe uma relação entre a contribuição das
empresas e o lucro. A contribuição em termos de custos fixos é definida
como a receita menos o custo variável. Para obter o lucro deve-se subtrair
os custos fixos da contribuição, e acredita-se que se a contribuição for
maximizada, o lucro será maximizado.
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2. Maximização da capacidade: esse objetivo concentra-se na venda de
todas as unidades disponíveis, visto que alguns vendedores podem ser
recompensados de acordo com o número de unidades vendidas utilizando
essa abordagem, mesmo que em detrimento do preço obtido.
3. Maximização da receita média dos clientes: esse objetivo procura um
equilíbrio entre a quantidade de clientes e receita, para evitar que somente
um cliente consuma toda a sua capacidade.
4. Maximização das receitas: com este objetivo a empresa ignora o lado do
custo, talvez porque os custos são insignificantes ou essencialmente
resolvidos, ou não são uma questão relevante para a decisão.
5. Minimização do desconto do cliente perdido: uma empresa pode decidir
que não irá oferecer os descontos de preços praticados no mercado. É
um objetivo operacional mais incomum, porém, pode ser utilizado como
secundário a outros objetivos.
6. Maximização do valor presente líquido: em um horizonte temporal curto,
a empresa pode descontar os fluxos de caixa recebidos em diferentes
períodos. Poucas pesquisas se dedicaram a estudar esse objetivo sob o
ponto de vista das empresas.
7. Extração do preço máximo de cada cliente: a empresa busca o maior
preço pago pelo cliente em que é necessário negociar com cada
consumidor de forma individual.
Vale ressaltar que segundo Weatherford e Bodily (1992) em qualquer uma
das situações mencionadas o objetivo do consumidor sob a teoria da economia
tradicional é que o tomador de decisão busca aversão ao risco. Com isso, as
empresas devem buscar um equilíbrio dos objetivos com base no tempo
disponível, custo e tecnologia, pois a precificação dinâmica pode trazer
problemas dinâmicos. Problemas dinâmicos ocorrem quando as probabilidades
e outros parâmetros da precificação dinâmica precisam ser sempre atualizados
e alterados ao longo do tempo dependendo da resposta dos consumidores.
Uma parte importante do e-commerce adotou precificação dinâmica, pois
esta oferece maiores receitas, custos mais baixos e processos aprimorados, que
ajudam a estimular o crescimento (LEE, et al., 2011).
Os varejistas on-line também podem personalizar o preço por meio de
outros dispositivos. Oliver Hinz et al. (2011) indicam que cupons, preços
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promocionais e anúncios de banner personalizados ou janelas pop-ups podem
auxiliar na personalização dos preços. Este tipo de discriminação de preços,
denominado diferenciação de preços de primeiro grau, minimiza a perda e
permite o varejista capturar todo o excedente do consumidor. Com base na teoria
dos preços, os vendedores podem extrair um maior lucro ajustando o preço ao
limite da faixa de preço aceitável de pagamento dos consumidores individuais.
Na prática, para realizar tal segmentação de preços, as ofertas devem ser
avaliadas com base no histórico de ofertas dos compradores (se disponível)
usando um sistema de proxy automatizado. Esses mecanismos dinâmicos de
preços baseados em negociações ou leilões no e-commerce evitaram em grande
parte a ira dos clientes que a Amazon experimentou em sua dinâmica de
avaliação de preços.
Sobre a Amazon, Cox (2001) indica que em setembro de 2000, a empresa
programou uma estrutura diferencial de preços que acompanharia o
comportamento de compras on-line. O objetivo era cobrar dos clientes leais
preços mais altos para o mesmo produto, pois heavy users valorizavam mais o
produto, portanto estariam dispostos a pagar mais por ele. Os clientes da
Amazon receberam a nova iniciativa de preços com extremo descontentamento,
forçando a empresa a anular seus testes com preços diferenciados.
Para as empresas, Xia, Monroe e Cox (2004) indicam que é esperado que
a revelação da política dinâmica de preços reduza a satisfação do cliente,
portanto, as empresas não devem divulgar aos consumidores a política, visto
que os usuários podem não aprová-la com base em considerações de justiça
nos preços.
Além da satistação, Hinz et al., (2011) também indica que a empresa deve
cuidar do tipo de informação que é apresentada ao consumidor. Aparentemente,
consumidores em potencial são mais estimulados a entrar no mercado quando
as regras do jogo são mais claras. Entretanto, esse comportamento pode variar
de acordo com o contexto. Além disso, indicam que os mercados eletrônicos,
com sua capacidade de rastrear e avaliar cada interação comprador-vendedor,
permitem que os varejistas online implementem uma estratégia de preços muito
mais refinada do que os revendedores tradicionais. Dessa forma, Campbell
(1999) aponta que, para gerenciar de forma eficaz as decisões de preços, as
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empresas devem ser capazes de entender as respostas econômicas e
psicológicas a vários preços e mudanças nos preços.
Kahneman, Knetsch e Thaler (1986) sugerem que o comportamento do
mercado é afetado por objetivos além da maximização financeira com base na
utilidade racional das pessoas, assumida na teoria econômica clássica. Segundo
Chapius (2012) os gerentes devem adaptar as informações que fornecem sobre
qualquer diferença de preço em qualquer situação, uma vez que as percepções
de justiça podem ocorrer ao preço ou a precificação. As empresas devem
explicar o motivo racional do esquema de preços levando em conta também as
normas socialmente aceitas. Por fim, os gerentes devem enquadrar o preço para
diminuir o impacto das percepções dos consumidores na transação.
Nesse sentido, o efeito da justiça percebida em preços dos consumidores
sugere que os gerentes devem estar preocupados quanto ao fato de os
compradores estarem realmente prestando atenção e entenderem as restrições
de preços (Xia et al., 2010). Já Hinz et al. (2011) sinaliza que mecanismos de
preços, tais como preços dinâmicos, podem oferecer benefícios para as
empresas, mas valem pouco se os consumidores não os aceitarem.

1.2 PRECIFICAÇÃO DINÂMICA: O PONTO DE VISTA DO CONSUMIDOR
Segundo Neuteleersa et al. (2017) pode existir uma tensão entre os
argumentos econômicos das empresas para preços dinâmicos e os
consumidores que percebem tais preços como sendo injustos.
A percepção de preços do ponto de vista do consumidor é um processo
comparativo, segundo Monroe e Petroshius (1981). Chung et al. (2013) sugerem
que mudanças, sobretudo no aumento de preços ou taxas extras, podem
provocar reações psicológicas e/ou comportamentais negativas. No entanto, as
companhias aéreas, por exemplo, continuaram a cobrar preços diferenciais e
taxas adicionais alegando que não houve respostas hostis a essas práticas.
Segundo Cachon et al. (2017) os consumidores possuem um motivo para
serem pessimistas quanto ao preço dinâmico: utilizar preços dinâmicos pode
reduzir o excedente do consumidor quando ocorre a alta demanda, visto que
este possui salário fixo, sendo cobrado a mais pelo mesmo serviço.
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Embora uma faixa de preço aceitável sirva como base para uma maior
porcentagem de lucros sobre os consumidores, Hinz et al. (2011) indicam que
os preços dinâmicos baseados no histórico de ofertas específicas de um
indivíduo, podem prejudicar a justiça percebida ou a satisfação percebida dos
participantes em tais mercados.
Do ponto de vista do consumidor, Haws et al. (2006) indicam que os
preços diferenciais sob estreita proximidade temporal normalmente são mais
notáveis e influentes do que as mudanças de preços espaçadas ao longo do
tempo.
A precificação dinâmica permite que mais consumidores sejam atendidos
e o impacto do preço dinâmico tem várias dimensões, por exemplo,

na

satisfação do cliente. Pode haver um efeito positivo do preço dinâmico na
satisfação do cliente, por exemplo, quando há baixa demanda e a empresa tende
a oferecer melhores serviços. Além do preço final, a divulgação da política de
preços também pode moderar o impacto do preço dinâmico no lucro do vendedor
e na satisfação do cliente. Por fim, um consumidor que não tem conhecimento
da intenção do vendedor de aprender com o histórico de ofertas em uma
precificação dinâmica para alterar os preços, pode não considerar o aspecto
estratégico de uma empresa em uma oferta (HINZ et al., 2011).
Outras dimensões do impacto do preço dinâmico podem ser observadas.
Segundo Martinez et al. (2011) elementos que também foram estudados no
campo da percepção do consumidor sobre a mudança nos preços são o contexto
cultural e histórico no setor de serviços e o tempo em que uma estratégia de
preços está sendo usada. Monroe (1973) indica que o contexto também altera
as percepções de preços dos consumidores.
Existe uma confiança dos consumidores sobre o julgamento de preços
quando a transparência da política de preços é elevada. Miao e Mattila (2007)
indicam que as informações de preços apresentadas de forma transparente
contribuem para uma sensação de controle maior por parte do consumidor.
Dessa forma, a informação de outros preços similares exerce uma influência
importante no processo de julgamento de preços dos consumidores quando a
informação é apresentada de forma transparente.
Quando o consumidor é confrontado com um preço (i.e.: preço dinâmico),
Nicolau (2013) indica que é utilizado alguma forma de padrão de comparação,
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ou seja, o preço de referência, e essa comparação leva os consumidores a
perceber um ganho, se o preço real for menor do que o preço de referência, ou
uma perda, se o preço real for maior do que o preço de referência. Haemoon
(2003) indica também que o preço quando comparado a uma referência, pode
virar uma referência para futuras percepções de preços.
Para avaliar o papel do preço no momento de avaliações, Kahneman e
Tversky (1979) indicam que existe uma ancoragem que se refere à tendência de
as pessoas ajustarem suas estimativas de preços com base em um preço de
referência inicial. Esse efeito é chamado de heurística de ancoragem, em que os
consumidores comparam preços entre partes semelhantes.

1.2.1 COMPARAÇÕES DE PREÇOS DO CONSUMIDOR
O preço de referência, segundo Monroe (2003), indica que existe uma
faixa de preços aceitável para o consumidor e, consequentemente, uma
influência no comportamento de compra. Comparações de preços e
comparações com outras pessoas podem afetar as autoavaliações de preços
através de proximidade psicológica (WEISS; MONROE; KINNEY, 2013).
A literatura (WINER, 1986; CHUNG, 2010) indica que oito operações de
comparações em preços de referência, do ponto de vista do consumidor, foram
propostas, embora algumas possam conflitar: 1) preço justo ou injusto, 2) preço
frequentemente cobrado pela empresa, 3) último preço pago, 4) preços
antecipados a compra (para reservar o produto ou serviço), 5) preço pago mais
baixo, 6) preço que normalmente paga pela marca, 7) média do preço cobrado
por produtos similares e 8) preço futuro esperado.
As operações de referência de preços são importantes na avaliação do
consumidor, pois os preços que o consumidor possui como referência na origem
podem afetar a percepção de preços no destino turístico.

1.3 PRECIFICAÇÃO DINÂMICA NO TURISMO
Os benefícios para as empresas dos métodos de preços dinâmicos são
conhecidos há muito tempo, em setores do turismo como companhias aéreas e
hotéis onde a capacidade de oferta é limitada (ELMAGHRABY; KESKINOCAK,
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2003). Cox (2001) indica que as companhias aéreas vêm cobrando preços
diferentes pelo mesmo serviço há anos.
Com o suporte de tecnologias avançadas, as empresas também podem
acompanhar os preços das empresas concorrentes, participando ativamente e
influenciando a decisão de preços. Os economistas das empresas argumentam
que a diferenciação de preços beneficia os lucros das empresas, porque permite
capturar o excedente do consumidor, cobrando valores diferentes de
consumidores que têm diferentes sensibilidades aos preços (LEE et al., 2011).
Segundo Martinez et al. (2011) uma estratégia de preços usada com
frequência no comércio eletrônico e no turismo é o preço baseado na demanda.
Esta estratégia permite que as empresas adaptem os preços à demanda por
seus produtos. Este mecanismo pode, com base na tecnologia, ser empregado
de forma mais eficiente no canal virtual, devido à rapidez com que a informação
da demanda pode ser obtida.
Yield Management é definido como a prática de usar políticas de reserva
juntamente com dados de sistemas de informações para aumentar as receitas
ao combinar inteligentemente a capacidade com a demanda. Nesse contexto, as
decisões de preços influenciam as estatísticas de demanda, que constituem os
insumos básicos para qualquer sistema de Yield Management (GALLEGO;
RYZIN, 1997).
Do ponto de vista das empresas do turismo, Aslani et al., (2014) indicam
que as decisões de preços dinâmicos são feitas com base na função, capacidade
e tempo da demanda. O consumidor, entretanto, pode utilizar alguns truques
para escapar da precificação das empresas. Um exemplo pode ser citado nas
companhias aéreas (Figura 1) em que os consumidores podem desembarcar em
conexões para aproveitar as diferenças nos preços causadas pela precificação
dinâmica.
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Figura 1: Comparação de preços do ticket aéreo
Fonte: Aslani et al., (2014)

Com o exemplo proposto por Aslani et al., (2014) citado na figura 1, é
possível observar um caso em que uma companhia aérea cobra pelo trecho A >
B $400 e pelo trecho A > B > C $330, o que pode levar consumidores a pagarem
por todo o trecho (A > B > C) e desembarcarem no ponto B. Vale lembrar que
regras internacionais podem não permitir que os usuários realizem esse tipo de
ação, que pode variar entre as cias aéreas.
A regra de tarifas diferenciadas ou dinâmicas com base no controle de
inventário de oferta, no caso os assentos das companhias aéreas, marcou o
início do que se chamou Yield Management e, mais tarde, Revenue
Management. Na América do Norte, o início do desenvolvimento intensivo das
técnicas de Revenue Management da American Airlines foi em Abril de 1977,
pouco antes da desregulamentação das companhias aéreas nacionais e
internacionais dos EUA. Ao longo dos anos, o desenvolvimento de sistemas
progrediu do controle de voos individuais (single leg) para o controle da origem
até o destino (MC GILL et al., 1999).
A princípio a American Airlines definiu o objetivo do Revenue
Management como maximizar a receita de passageiros ao vender os assentos
certos, para os clientes certos, no momento certo (WEATHERFORD; BODILY,
1992).
Na medida em que outros segmentos, como a hotelaria, começaram a
adotar práticas de Yield management, o termo “Yield” foi substituído por
“Revenue Management (RM)”. Aslani et al. (2014) destacam que existe uma
literatura rica em Revenue Management, visto que os preços sempre foram uma
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fonte de confusão para os turistas. Algumas perguntas que nortearam os estudos
são: Qual é o melhor momento para comprar a passagem de avião? Por que os
passageiros que utilizam o mesmo voo podem pagar preços significativamente
diferentes para o mesmo lugar? Por que os bilhetes de ida e volta entre duas
cidades às vezes se tornam mais baratos do que o one-way entre as cidades? É
justo comprar um bilhete mais barato por voos mais longos dos que voos mais
curtos? As consequências das avaliações dos consumidores podem gerar
implicações para as empresas que, portanto, devem estar atentas a essas
questões.
Além disso, com o avanço da tecnologia, Elmaghraby e Keskinocak
(2003) indicam que os métodos de precificação dinâmica passaram a ser
adotados no varejo e outras indústrias, onde os vendedores têm a capacidade
de estoque. Três fatores contribuíram para esse fenômeno: (1) aumento da
disponibilidade de dados da demanda, (2) facilidade de mudança de preços
devido a novas tecnologias e (3) disponibilidade de ferramentas de suporte à
decisão para análise de dados de demanda e preços dinâmicos.
Cada avanço na tecnologia da informação cria uma oportunidade para
controle de reservas mais abrangentes e maior integração com outras funções
importantes de planejamento e gestão. O sucesso do Revenue Management de
companhias

aéreas

foi

amplamente

divulgado,

o

que

estimulou

o

desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de receita para outros setores
de transporte e em outras áreas do setor de serviços (MCGILL; VAN RYZIN,
1999).
Apesar de algumas empresas definirem Yield Management (YM) e
Revenue Management (RM) como similares, há diferenças pontuais entre os
métodos. Uma síntese das propostas de definições dos termos pode ser vista no
quadro (Quadro 1) a seguir:
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Quadro 1: Conceitos e definições: Yield Management, Revenue Management e
precificação diferencial
Conceito

Definição

Autor

Yield Management

Uso de políticas de reserva juntamente
com dados de sistemas de informações
para aumentar as receitas, combinando
capacidade com a demanda.

Gallego, Ryzin, 1997.

Revenue Management

Criação de políticas de tarifas
diferenciadas com base no controle e
perecibilidade no inventário de oferta.

Mc Gill et al., 1999.

Precificação diferencial
ou Precificação
dinâmica

Venda de produtos ou serviços idênticos
com preços diferentes pelo mesmo
vendedor.

Xia et al., 2004.

Fonte: elaboração própria.

Yield Managent está preocupado com a geração da maior receita possível
de uma oferta perecível. Vale ressaltar, portanto, que RM é um conceito
relacionado, embora tenha um foco mais amplo, preocupa-se em maximizar a
receita da mesma forma, porém também lida com outros custos, como por
exemplo custos de venda (WEATHERFORD; BODILY, 1992).
No caso dos hotéis, o surgimento de diversos canais de distribuição,
inclusive os on-line, criou um mercado de preço elástico. Com isso, a
precificação dinâmica se tornou o centro das estratégias de preços de hotéis,
visto que os preços variam frequentemente por canal, produto, cliente e tempo,
como resultado das mudanças na informação e condição de oferta e demanda.
Outras características da precificação dinâmica em hotéis indicam que essa é
uma abordagem flexível que também leva em consideração diferenças entre os
clientes, produtos, transações, preços dos concorrentes, mudanças nas
características do mercado e tempo (HADDAD, 2015).
O e-commerce e as empresas do turismo, no geral, atuam com análise de
grandes dados dos consumidores. Esses dados são cruciais para fazer uma
preciosa decisão de preços no mercado de comércio eletrônico. Com o suporte
de tecnologias avançadas, reunir e analisar o tráfego do consumidor, os dados
demográficos e de preferência dos consumidores que estão em qualquer lugar
do mundo, podem ser armazenados nos sites, permitindo que as empresas criem
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uma configuração e ajuste de preços dinâmicos em tempo real com baixo custo
(LEE et al., 2011).
Ainda sobre o e-commerce, tanto as empresas quanto os consumidores
que estão sob a precificação dinâmica agem estrategicamente. Hinz et al. (2011)
indicam que ambas as partes têm informações privadas: o vendedor define o
preço, que é de grande interesse para o comprador; o consumidor possui
informações sobre os critérios de sua disposição a pagar (willingness-to-pay –
WTP) e sua faixa de preço aceitável.
Uma fonte de informação que pode afetar a faixa de preços do turista é a
abundância de avaliações online. No turismo e em outros setores do ecommerce diferentes fóruns e sites de avaliações que fornecem dados de
preços, qualidade, valor percebidos, satisfação e experiência de outros
consumidores fornecem dados que alteram as percepções dos turistas (LEE et
al., 2011).
No caso da internet, Ye et al. (2014) indicam que os turistas fornecem
informações não apenas sobre os produtos e serviços em questão, mas também
aspectos como preço percebido, qualidade percebida, valor e avaliação geral da
experiência no pós-consumo.
Um modelo adaptado (Figura 2) por Nunkoo e Haywantee (2013)
apresenta como as categorias de confiança, risco, utilidade e facilidade
relacionadas podem auxiliar na intenção de compras de produtos turísticos
através do Comércio Eletrônico.
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Figura 2: Estrutura do Modelo de Intenção de Compra de Produtos Turísticos
através do Comércio Eletrônico.
Fonte: Nunkoo e Haywantee (2013)

O modelo proposto dialoga com as características de utilidade, facilidade
de uso, confiança e riscos que uma transação de valor possui para o consumidor.
Além disso, sendo o turismo considerado um setor que possui os preços menos
transparentes, a percepção de justiça de preços passa a ser um tema bastante
relevante e deve ser examinada mais a fundo, para auxiliar a teoria e aprimorar
as práticas do setor (CHUNG; PETRICK, 2015).
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2. PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA EM PREÇOS

O presente capítulo apresenta os antecedentes e as consequências da
percepção de justiça em preços, como tem sido abordada no campo do turismo
e as relações com o capítulo de precificação dinâmica e no próximo capítulo com
a Uber.
Esse estudo segue as pesquisas da Behavioral Pricing Research que tem
se voltado para questionar a racionalidade do consumidor nas decisões
econômicas e incluir aspectos psicológicos dos preços (MAYER, 2006).
Os estudos da Behavioral Pricing Research segundo Monroe et al. (2005),
podem ser divididos em sete linhas de pesquisa: a) relação preço/qualidade
percebida/valor; b) limiar de preços (price thresholds - faixas de preço
aceitáveis); c) busca de preços/pesquisa de preços pelo consumidor; d) preços
de referência internos e externos (conhecimento de preços); e) pistas para
qualidade percebida e pistas nominais para preços; f) efeitos de contexto; e g)
justiça em preços, foco deste estudo.
A literatura de preços comportamentais sugere que a justiça percebida por
trás de um aumento de preços terá um impacto importante nas reações dos
clientes. A variável de preços altos levada à curva de demanda indica que preços
mais altos estão associados a menos demanda. A influência do preço sobre a
demanda tem recebido apoio substancial tanto na literatura econômica como na
literatura de marketing (CAMPBELL, 1999).
Alguns autores (HOMBURG et al., 2005; GIELISSEN et al., 2008)
defendem que a justiça é um tema cada vez mais importante na economia visto
que as transações econômicas não são conduzidas apenas por motivos
econômicos, mas também estão sujeitas a regras sociais. No entanto, considerar
julgamentos de justiça não é uma tarefa fácil porque o conceito de justiça é
complexo. Na literatura de justiça em preços, diferentes abordagens do conceito
de justiça foram desenvolvidas representando diferentes aspectos da justiça de
preços. Do ponto de vista das empresas, esses diferentes aspectos podem
influenciar o comportamento dos agentes econômicos e dos gerentes de preços
das organizações.
Sobre a precificação dinâmica, uma das principais características é que
os preços são determinados pelas interações entre as empresas e os
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consumidores em qualquer ponto durante as transações. As empresas são
capazes de monitorar o comportamento dos consumidores e ajustar os preços
de acordo com a informação obtida. Ao mesmo tempo, os consumidores podem
avaliar a determinação de preços através da busca de informações do
serviço/produto através de fóruns de discussão on-line (Exemplo TripAdvisor) e
fóruns de consumidores sobre preços anteriores e formas de precificação
praticadas (LEE et al., 2011).
Ao comparar o preço que outro consumidor pagou com o preço pago por
um produto ou serviço idêntico nesses fóruns, o indivíduo percebe a justiça ou a
injustiça de preços (XIA et al., 2004). Entretanto, em determinadas situações o
turista pode ter maior dificuldade de obter esse tipo de informação ou algum
preço referência para comparação, ficando dependente das informações que a
empresa oferece.
Por fim, as pesquisas sobre os antecedentes, as consequências e como
os

consumidores

percebem

os

preços

descobriram

várias

questões

comportamentais (opiniões, modo de uso) relacionadas à intenção e reputação
do vendedor e as faixas de preços aceitáveis (COX, 2001).

2.1.

PERCEPÇÃO

DE

JUSTIÇA

EM

PREÇOS:

ANTECEDENTES

E

CONSEQUÊNCIAS
A percepção de justiça em preços é definida como uma avaliação do
consumidor (e as emoções associadas) se a diferença (ou ausência de
diferença) entre o preço de um vendedor e o preço de uma outra parte
comparável é razoável, aceitável ou justa. É importante lembrar que não só os
preços

finais

passam

por

avaliação,

mas

também

os

métodos

de

estabelecimento desses preços (XIA; MONROE; COX, 2004).
Outro conceito foi apresentado por Namkung e Jang (2010) que definem
justiça em preços como a avaliação global do preço feita pelo consumidor com
base na comparação do preço atual com os preços aceitáveis que são
determinados por padrões sociais (preço de referência) e interesse pessoal.
Bolton e Alba (2006) ressaltam a importância de um ponto de referência
quando os preços são menos negociáveis. As autoras indicam que pode haver
casos em que os vendedores de serviços terão menos liberdade para margem
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de preços visto que precisam recuperar os investimentos das empresas e isso
dificulta a negociação.
Nas negociações, a literatura de percepção de justiça em preços indica
que os consumidores são capazes de identificar rapidamente situações injustas.
Entretanto, é mais difícil para os consumidores avaliarem se a política de preços
de uma empresa é justa ou não, sobretudo na tarifa dinâmica. A dificuldade de
avaliação de uma política de preços e o interesse próprio do consumidor são
questões que as empresas devem estar atentas (CHAPUIS, 2012).
Sobre interesses pessoais, Kahneman et al. (1986) também indicam que
os julgamentos de justiça são influenciados pelo interesse próprio. Isso implica
que alguém que está sendo prejudicado, seja como vendedor ou como
comprador, percebe mais injustiça do que alguém que é favorecido. Do ponto de
vista do consumidor as percepções de justiça devem identificar situações em
que algumas empresas podem explorar oportunidades para aumentar seus
lucros. Entretanto, essas situações inicialmente vistas como (in)justos podem, a
tempo, adquirir ou perder o status de uma operação de referência. Além disso,
há uma notável assimetria entre as regras de justiça que se aplicam quando as
circunstâncias aumentam ou diminuem os lucros para uma empresa.
Ao final do julgamento, quando há injustiça percebida nos preços pelo
consumidor, alguns fatores podem ter influenciado essa avaliação, e podem ser
divididos, basicamente, em 4 grupos:
1 - Fatores que indicam um julgamento de justiça que também dependem
das comparações envolvidas nas transações;
2 - Informações que estabelecem o contexto relevante para os
julgamentos de justiça de preços;
3 - Experiências anteriores;
4 - Os consumidores também podem confiar em seus conhecimentos
gerais ou crenças sobre as práticas das empresas e seus vendedores, para
assim ajustar seus julgamentos de preço.
Além dos 4 grupos, o julgamento de justiça em preços possui um contexto
social ainda mais amplo e as normas sociais e o conhecimento dos
consumidores sobre o mercado também influenciam os julgamentos de justiça
em preços (XIA; MONROE; COX, 2004).
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Contudo, Bolton et al. (2006) indicam que as empresas podem influenciar
as percepções dos consumidores em relação a custos, lucros e também as
percepções de justiça visto que o conhecimento do consumidor sobre preços,
lucros e custos contribui para as percepções de injustiça de preços no mercado.
Os autores também indicam que os consumidores subestimam os efeitos da
inflação no aumento de preços, mesmo quando fornecidos com taxas de inflação
explícitas, preços correntes e dados históricos. No entanto, ao olhar para os
concorrentes, os consumidores tendem a atribuir diferenças nos preços das lojas
ao lucro, e não aos custos, e mesmo depois de controlar os níveis de lucro, os
consumidores levam em conta como os lucros são obtidos na comparação de
preços. Algumas estratégias de marketing (por exemplo, estratégias de margem
vs. volume) podem ser julgadas como relativamente injustas, mesmo quando
estão fora do controle da loja. Do ponto de vista do consumidor, as diferenças
de preço parecem mais justas se puderem ser atribuídas a diferenças de
qualidade, por exemplo. No entanto, quando os consumidores examinam a
empresa e avaliam os custos, é provável que as categorias de custo além do
custo das mercadorias vendidas sejam ignoradas.
A teoria de preço comportamental (Behavioral price) também contribui
para indicar outros sacrifícios para os consumidores na obtenção de um produto
ou serviço (por exemplo, custos de tempo, custos de pesquisa e esforço)
(PETRICK, 2002).
Além dos sacrifícios, os consumidores levam também em conta não
apenas o porquê, mas também como as lojas obtêm seu lucro ao julgar a justiça.
Quando o princípio do direito dual determina que os vendedores tenham direito
a um lucro de referência não indica, entretanto, sobre o como ou o porquê deste
lucro. Dessa forma, nem todos os lucros iguais são igualmente justos (BOLTON
et al., 2006).
Em relação a aumentos de preços, um elemento importante na avaliação
de um aumento de preço como justo ou injusto é o motivo do vendedor que é
percebido por parte do consumidor. Se esse motivo for considerado positivo,
esse aumento pode ser percebido como justo, enquanto, se o consumidor
considerar que a empresa foi motivada por motivos negativos, eles perceberão
os preços como injustos (MARTINEZ et al., 2013; CAMPBELL 1999).
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No que se refere à influência das características socioeconômicas nas
percepções de justiça de preços, Malc et al (2016) indicam que é uma área pouco
estudada. Alguns estudos relatam tendências em direção a diferenças de gênero
na percepção de justiça em preços em que é observando que as mulheres são
mais suscetíveis a tais percepções. Essa diferença ocorre devido a diferenças
de gênero no processamento de informações, embora outras explicações
baseadas em experiências de diferença nos preços também possam ser
relevantes, porém pouco estudadas.
Na percepção de justiça em preços de tarifas dinâmicas Neuteleersa et
al. (2017) apresentam um resumo das percepções de justiça da literatura da
Behavioral Economics em relação aos preços de pico. A percepção de injustiça
acontece quando um aumento de preços na tarifa dinâmica:
1) Não é baseado em uma mudança nos custos subjacentes;
2) É baseado no excesso de demanda, elasticidade de preço ou
disposição a pagar (exploração); ou
3) É imprevisível.
Os autores também indicam como as empresas podem mediar a
percepção de injustiça do preço máximo, podendo ser reduzida se:
1) Diz respeito a situações recorrentes e previsíveis;
2) As receitas são usadas para resolver problemas em jogo, por exemplo,
suprimento adicional; ou
3) Há mais confiança na agência de preços.
A percepção de justiça em preços do consumidor influencia a intenção de
comprar, mas também leva a algumas formas de comportamentos negativos que
prejudicam diretamente as empresas como, por exemplo, o boca a boca
negativo, queixas e mudança de uma empresa para outra. Com isso, os estudos
de justiça em preços estão ganhando relevância no campo do marketing, pois
existem opiniões importantes do consumidor à exploração injusta dos preços,
particularmente no que se refere às técnicas de preços diferenciais (MALC et al.,
2016).
Com o surgimento de diversos métodos de precificação dinâmica,
questões a respeito da percepção de justiça surgiram não só em relação ao
preço final que o consumidor recebe, mas também para a necessidade de as
formas de precificação também passarem por avaliação, podendo ser
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consideradas justas ou injustas. Esses métodos de precificação diferencial
também podem ser chamados de precificação dinâmica e surge pricing
(CHUNG, 2010).
Apesar disso, Neuteleersa et. al. (2017) mencionam que pode existir uma
tensão entre os argumentos econômicos para preços dinâmicos e os
consumidores que percebem tais preços como injustos. A implementação de
preços diferenciados pelas empresas vai depender da forma de se colocar as
estratégias de preços em prática e da justificativa: argumentos claros e não
econômicos, o cumprimento das necessidades básicas do serviço ou produto,
diminuição da percepção de que o "uso máximo é apenas para os ricos" e a
crescente previsibilidade.
Apesar da importância da percepção de justiça dos consumidores em
relação aos preços, deve-se considerar que as avaliações de valor monetário
dos consumidores podem ser míopes. Um dos temas de estudo da psicologia
dos preços se preocupa em investigar o quanto as coisas deveriam custar sob o
ponto de vista dos consumidores, e analisar por que as avaliações normalmente
não envolvem muita convicção e são difíceis de justificar. Esse fato acontece,
pois, os indivíduos estão sempre sendo informados sobre preços e valores
diferentes e podem tentar estabelecer o quanto algo deveria custar com base na
memória, ou seja, com base em preços observados anteriormente. As regras da
justiça, portanto, estariam relacionadas com outras teorias da decisão
comportamental como o Princípio do direito dual (Dual Entitlement), Teoria das
perspectivas1 (Prospect Theory), Teoria da equidade² (Equity Theory), Efeito
framing3, heurísticas e vieses4 (POUNDSTONE, 2015).
Ainda que a pesquisa em percepção de justiça em preços sob o ponto de
vista do consumidor tenha sido escassa, Bolton e Alba (2003) argumentam que
a pesquisa relevante que existe tem sido amplamente inspirada pelo princípio do
direito dual.

1Teoria

das perspectivas: enquadramento dos problemas de decisão que pode afetar os
julgamentos das pessoas e, assim, alterar os resultados das escolhas. 2Teoria da equidade: os
indivíduos em trocas semelhantes avaliam entre si comparando as suas contribuições para uma
determinada troca versus o resultado dessa troca, e depois eliminam as desigualdades. 3Efeito
Framing: os consumidores percebam preços considerados como ganhos como mais justos do
que os mesmos preços considerados como perdas, mesmo que as situações sejam
economicamente equivalentes.4Heurísticas são atalhos mentais e vieses cognitivos são erros
que podem ocorrer, ambos no processo de tomada de decisão.
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O princípio do direito dual (KAHNEMAN; KNETCH; THALER, 1986),
indica que as percepções de justiça são orientadas pela convicção de que os
consumidores possuem direito a um preço de referência e as empresas têm
direito a um lucro de referência. Uma empresa, portanto, não está autorizada a
violar o princípio do direto dual para aumentar seus lucros, pois isso é visto como
injusto.
O princípio do direito dual estabelece que, em geral, consumidores
consideram justos aumentos de preços quando há aumentos nos custos do
vendedor. As diferenças nos preços, portanto, podem ser justificadas pelas
diferenças de custos. A pesquisa do consumidor ainda sugere que diferenças de
preços podem ser interpretadas em termos de diferenças de qualidade (o que
pode indicar diferenças de custo) (BOLTON; ALBA, 2003). A literatura indica que,
quando há uma diferença nos preços, sobretudo em aumentos de preços, em
que se justifica como um ajuste entre oferta e demanda, os consumidores
tendem a achar o aumento de preços como injusto (POUNDSTONE, 2015).
Ainda sobre a diferença nos preços, os consumidores que usam o canal
virtual são caracterizados por serem mais sensíveis aos preços do que aqueles
que usam os canais offline, pois acreditam que é um canal que oferece melhores
preços do que o tradicional, atribuindo grande importância aos preços e as
opiniões de outros usuários (MARTÍNEZ et. al. 2011).
No ambiente de compras digitais, os consumidores possuem muitas
informações ao tomar decisões de compra, o que torna o boca a boca online um
elemento muito importante para consumidores e gerentes. No caso do turismo,
sites como TripAdvisor e Booking.com, por exemplo, são ferramentas de
informação para gestores e turistas sobre um serviço. Duas fontes de informação
importantes são opiniões on-line de clientes e o preço. No que se refere às
análises online, os profissionais do turismo viram uma mudança na forma como
a informação é comunicada aos turistas, o que requer uma estratégia bem
desenvolvida de resposta para gerenciar a lucratividade (BOOK;TANFORD;
CHEN, 2016).
A literatura de Behavioral Pricing indica diversas formas de mediar as
percepções dos consumidores sobre a injustiça percebida em tarifas dinâmicas
visto que a justiça é um tema complexo e que pode se relacionar com quase
todas as dimensões da vida. Exemplos de como as percepções de injustiça
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afetam os consumidores em preços de pico na precificação dinâmica podem ser
os que levaram os usuários da Uber a protestos contra os preços mais altos do
aplicativo em momentos de pico em 2014 e os preços mais altos da Amazon
para consumidores menos sensíveis ao preço em 2000 (NEUTELEERSA et al.,
2017).
Cox (2011) também ressalta que nem sempre cobrar preços diferentes
para os clientes pelo mesmo produto criará automaticamente uma situação de
injustiça no preço. É preciso observar as percepções de justiça em preços do
consumidor e dessa forma, melhorar as transações sociais entre as empresas e
os consumidores. Do ponto de vista do consumidor, Mayer e Avila (2006)
apresentam os antecedentes e as consequências da percepção de injustiça em
aumentos de preços que podem ajudar nas investigações de conflitos e
transações sociais, além de melhores estratégias de marketing (Quadro 2).
Quadro 2 – Antecedentes e Consequências da Percepção de Injustiça em Preços
Inferência de
custo versus
lucro: princípio do
direito dual

Inferência do
motivo

Antecedentes
da percepção
de injustiça
em preços

Inferência de
Causas e
Responsabilidades

Normas Sociais

Reputação da
empresa

Consumidores e firmas têm direitos estabelecidos nos termos
da chamada transação de referência. A transação de referência
é caracterizada por um preço de referência e por um lucro de
referência positivo para a firma. Uma firma não está autorizada
a violar o princípio do direto dual para aumentar
arbitrariamente seus lucros; no entanto, quando o lucro de
referência está ameaçado (por aumentos nos custos, por
exemplo) um aumento de preços deverá ser considerado justo
ou aceitável.
Percepções de injustiça em aumentos de preços são
influenciadas por atribuições sobre os motivos da empresa para
aumentar preços. Quando o consumidor considera que a
empresa teve um motivo negativo (por exemplo, aproveitar-se
de uma situação de escassez de um produto para obter lucros
adicionais), o aumento de preços deverá ser considerado
injusto.
Percepções de injustiça em aumentos de preços são
influenciadas por atribuições sobre as causas para aumento
(internas ou externas) e sobre o controle da decisão do
aumento (controlável pela empresa ou devido a fatores
incontroláveis). Aumentos de preços justificados por causas
externas e fora do controle da empresa (por exemplo, devido à
elevação dos preços internacionais do petróleo) são
considerados mais aceitáveis e justos.
A quebra de normas socialmente aceitáveis deve levar a
percepção de injustiça do preço e o contexto social deve
influenciar a percepção de injustiça. Normas sociais
relacionadas a preços podem variar dependendo do contexto e
da comunidade estudada.
As atribuições em relação a um aumento de preços são
influenciadas pela reputação da empresa. As empresas com
boa reputação recebem do consumidor o benefício da dúvida.
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Satisfação

As atribuições em relação a um aumento de preços são
influenciadas pelo nível de satisfação com o serviço.
Consumidores satisfeitos tendem a considerar um aumento de
preços mais aceitável do que consumidores insatisfeitos.
Qualidade
Preços mais altos devem ser considerados mais justos quando
há melhorias de qualidade correspondentes.
Satisfação
A satisfação do consumidor é correlacionada com a percepção
de justiça e diminui quando há percepção de injustiça nos
preços.
Percepção de
A percepção de injustiça reduz a percepção de valor do
Valor
produto ou serviço porque aumenta o sacrifício percebido com
o preço pago.
Percepções de injustiça em aumentos de preços afetam as
Consequências Intenções de
compra
intenções de compra futura. Empresas podem perder parte de
da percepção
sua base de consumidores devido a percepções de injustiça.
de injustiça
em preços
Retaliações
A percepção de injustiça em preços pode gerar boca a boca
negativo, reclamações contra a empresa desejo de punir o
vendedor.
Confiança
A confiança do cliente em relação à empresa é reduzida
quando ocorrem percepções de injustiça em preços.
Emoções
Emoções negativas devem estar relacionadas a percepção de
negativas
injustiça em preços
Fonte: adaptado de Mayer e Avila, 2006.

Todas essas considerações são importantes para as avaliações de preços
em tarifas diferenciais e no setor turístico. Com isso, os gerentes e as pesquisas
sobre comportamento do consumidor devem deslocar-se de uma abordagem
puramente racional para uma abordagem que inclua variáveis relacionadas às
percepções dos consumidores. Na hotelaria, por exemplo, o preço dinâmico tem
implicações positivas para o hotel nas estratégias de Revenue Management. No
entanto, os hotéis precisam adotar preços dinâmicos sabendo das implicações
dessa abordagem sobre como diferentes clientes percebem os preços, e se
esses preços são considerados justos.

2.2. PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA EM PREÇOS NO TURISMO
Uma revisão da literatura de justiça em preços no turismo apresentada
por Chung e Petrick (2013) indicou que poucos pesquisadores estudaram o tema
da justiça de preços no turismo, ainda que seja um importante indicador que
influencia a tomada de decisões e o comportamento de compra do consumidor.
Segundo Haddad (2015) a percepção do consumidor sobre o preço e a
justiça em preços é um dos principais determinantes da tomada de decisão do
turista. Os estudos que analisam a justiça em preços e as intenções
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comportamentais muitas vezes ignoraram variáveis importantes como a
familiaridade dos clientes com a compra ou a finalidade de sua viagem.
Além da importância na decisão, Sharufu-Tehrani et al. (2013) indicam
que há uma relação entre percepção de justiça e segmentação em turismo, pois
definir preços diferentes para diferentes segmentos de turistas pode evocar a
injustiça dos preços e respostas emocionais negativas, e pode até mesmo tornar
alguns turistas resistentes à política.
Em setores do turismo como a hotelaria a justiça em preços é percebida
de forma diferente por diferentes tipos de clientes. Viajantes de negócios, que
estão familiarizados com o hotel e seus preços são o segmento menos sensível
ao preço e mantêm as percepções mais favoráveis sobre a justiça de preço
praticada pelo hotel. Por outro lado, os viajantes de lazer que visitam pela
primeira vez são os mais sensíveis aos preços e os que mais investigam as
estratégias de preços do hotel e se preocupam em avaliações de justiça em
preços. Do ponto de vista gerencial, o preço dinâmico tem implicações positivas
para o hotel quando estão sob as estratégias de Revenue Management, no
entanto, os hotéis precisam implementar preços dinâmicos sabendo muito bem
as implicações dessa abordagem sobre como diferentes clientes percebem se
esses preços são justos ou não (HADDAD, 2015).
Com turistas utilizando cada vez mais a internet para planejar suas
viagens, Weeden (2002) indica que o mercado especializado, anteriormente
relativamente inelástico em preço, está agora se movendo em direção a ser mais
sensível a preço, e há uma preocupação se a indústria alguma vez romperá com
essa sensibilidade. O autor indica também que as estratégias de preços
desempenham um papel crucial tanto nas férias organizadas, como nos
mercados de férias especializadas e as percepções de justiça sobre os preços
são o fator mais importante na comercialização de férias no Reino Unido.
Sobre as percepções de justiça em preços no turismo e a relação com a
origem, Murphy e Pritchard (1997) indicam que é esperado que o julgamento dos
visitantes sobre as considerações de preço-valor para um destino seja
influenciado especificamente por condições comparáveis de preço e qualidade
em casa ou no ambiente habitual. Dessa forma, é possível que as condições
antecedentes de seu local de origem influenciem a avaliação e percepções de
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uma experiência no destino. Portanto, as percepções de justiça do valor e do
preço podem variar substancialmente entre turistas e temporadas.
Além dos antecedentes e consequências da percepção de (in)justiça em
preços, é importante ressaltar que Michael Keane (1997) indica que a dificuldade
na análise e avaliação dos preços e da qualidade no turismo advém de três
características distintas que são exclusivas das indústrias de serviços: a
intangibilidade, a heterogeneidade e a inseparabilidade da produção e do
consumo. A maioria dos serviços de turismo é alta em propriedades de
experiência devido à sua intangibilidade. Além disso, as características de
heterogeneidade

dos

serviços

aumentam

a

importância

relativa

das

propriedades da experiência devido à inevitável variabilidade na prestação de
serviços de uma ocasião para outra. Essas propriedades experienciais que
caracterizam o produto turístico criam potenciais problemas culturais e de justiça
do lado do produtor.
Ainda sobre as características de intangibilidade, a heterogeneidade e a
inseparabilidade do turismo, Nicolau (2013) indica que essas características
aumentam a incerteza dos turistas, visto que os turistas têm que ir para o local
onde o produto está localizado e não podem ver ou experimentar o que
realmente estão comprando antes. Nesse contexto, o aspecto psicológico dos
preços para os turistas podem ser um símbolo de status e valor da transação. A
importância que os intermediários do turismo atribuem para a percepção de
justiça em preços deve aumentar. Dessa forma, ao projetar pacotes de turismo,
os intermediadores devem estar atentos para as percepções de preços do turista
devido ao fato do preço ser o mais importante de todos os componentes
cognitivos do processo de decisão, sobretudo se considerar também o alto
envolvimento, e o caráter não frequente e hedônico dos pacotes de turismo.
Nesse sentido, a natureza multifacetada e fragmentada do setor de
turismo torna ainda mais difícil lidar com alguns dos problemas de maneira
analítica e que é preciso fazer mais relações entre o desenvolvimento do turismo
e da economia (NICOLAU, 2013).
Diversas relações também podem ser observadas visto que as
percepções de justiça em preços no turismo também possuem impacto na
qualidade percebida, no valor percebido.
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Qiang Ye et al. (2012) indicam que a relação entre percepção de justiça
em preços e pós-compra também é um tópico importante nos estudos de turismo
e hospitalidade. No entanto, pouco se sabe sobre como esse relacionamento
funciona em um contexto online. Outros autores (OH, 2003; CHUNG; PETRICK,
2015) também relacionam o conceito de justiça em preços ao preço percebido,
qualidade e estrutura de valor e revelou que a percepção de justiça em preços
influencia tanto o preço percebido quanto a qualidade percebida, que por sua
vez afeta o valor percebido.
Outras relações entre injustiça de preços e emoções negativas podem
ser observadas quando episódios mais graves causam as emoções mais fortes.
Nesse sentido, há diferentes gradações na intensidade de ambas. Portanto, os
gerentes e as pesquisas sobre comportamento do consumidor devem deslocarse de uma abordagem puramente racional para uma abordagem que inclua
variáveis relacionadas a emoções, pois não é recomendado negligenciar as
emoções no desenvolvimento de relacionamentos de consumo (MAYER, 2010).
Em um estudo multicultural desenvolvido por Mayer et al. (2006) indicou
que a cultura também afeta os comportamentos dos consumidores. Além disso,
as relações de poder podem afetar o impacto das diferentes indústrias nos
julgamentos de justiça. Quando uma indústria é mais poderosa, consumidores
se preocupam mais com julgamentos de justiça. No entanto, os usuários podem
ser relutantes em reagir porque as alternativas não são boas. Com isso, o
resultado pode ser a rendição em que o consumidor compra o produto ou serviço
apesar da raiva.
Segundo Gielessen e Graafland (2009) esta atitude passiva dos clientes
pode ser devido à falta de informação. Muitos consumidores ainda entendem
pouco das características sociais que compõem os produtos que eles
consideram e compram. No entanto, é importante ressaltar que somente a
ausência de informação não explica a atitude passiva dos consumidores e que
há outros aspectos a serem considerados como as relações de poder, por
exemplo. Os autores ainda indicam que um preço justo pode ser visto como uma
compensação igual à perda sofrida pela pessoa que está sendo compensada na
transação.
O poder de barganha do consumidor também pode afetar as percepções
de preços no turismo. Peter Drake (2003) indica que do ponto de vista
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econômico, negociar preços pode ser entendido em termos de benefícios
monetários objetivos para o consumidor. Os descontos obtidos aumentam as
estimativas do consumidor sobre o preço justo, o preço normal e o preço médio
do produto anunciado, além de aumentar o valor percebido da transação e
diminuir a pesquisa de preço. O autor também sugere que os consumidores
consideram o mesmo preço mais satisfatório quando enquadrado como um
desconto, com à percepção de que o preço descontado é justo.
No campo do turismo Petrick (2004) indica que os clientes menos
sensíveis ao preço são preferidos em relação aos clientes mais sensíveis ao
preço. Entretanto, visitantes frequentes de um destino ou atrativo turístico podem
ser menos sensíveis ao preço e que as empresas devem estar atentas as
diferenças de seus consumidores.
Martinez et al. (2015) indica que no turismo se estabeleceu que a
percepção do preço por parte dos consumidores difere de acordo com o canal
utilizado e os compradores on-line tendem a perceber preços mais altos de
maneira mais negativa do que os compradores off-line. Isso pode ocorrer porque
os compradores on-line estão mais conscientes do valor do preço (custo versus
benefício) e tem um nível mais alto de percepção de preço (do que os
compradores off-line), bem como uma maior probabilidade de adotar a internet
como canal de suas transações.
Apesar dos estudos acima mencionados buscarem relacionar os temas
de percepção de justiça em preços e turismo, há poucos estudos sobre o tema
do ponto de vista do consumidor, enquanto muitos estudos no turismo e na
hospitalidade prestaram atenção às estratégias de preços de uma perspectiva
gerencial. Alguns contextos de mobilidade, como o uso de aplicativos, também
possuem poucos estudos do ponto de vista do consumidor, ainda que o turista
se aproprie das plataformas em suas experiências no destino.
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3. METODOLOGIA

Em função de poucas publicações no turismo sobre o tema percepção de
justiça em preços dinâmicos, este estudo adotará uma abordagem exploratória,
caracterizando-se também como qualitativa e descritiva, sendo realizados
grupos de foco para discutir o tema pesquisado (MORGAN, 1993).
Uma pesquisa bibliográfica inicial foi realizada e utilizou as bases de maior
relevância que pudessem mostrar nos âmbitos nacional e internacional os
principais artigos sobre percepção de justiça de preços. Com isso, foram
escolhidas a Web of Science, Scopus, Spell e Scielo para levantamento da
literatura, para contribuir com o método principal do estudo.
Depois de escolhidas das bases, as palavras-chave utilizadas foram
separadas entre busca geral do tema percepção de preços e buscas específicas
sobre percepção de preços no turismo. Para as buscas gerais as palavras-chave
em inglês para obtenção de um panorama mundial do tema. No caso das buscas
específicas foram utilizadas palavras-chave em português e inglês para
obtenção do panorama completo da produção nacional e internacional do tema.
O esquema abaixo (Quadro 3) mostra todas as combinações de palavras-chave
utilizadas em cada busca:

Quadro 3: Relação palavras-chave utilizadas nas bases escolhidas
Bases

Web of Science

Scopus

Busca tema específico

Busca tema específico

Inglês

Português

Busca tema geral

“Price Fairness”. “Price Fair*”.

“Percepção de justiça

(Price

“Price

Tour*.

em preços”. “justiça em

AND

“surge pricing AND uber”.

preços”. “Percepção de

behavior”

“Dynamic pricing AND uber”.

justiça em preços” AND

TOUR*.

“Behavioral

“Surge pricing AND uber AND

Turis*.

pricing”

(Price

fairness”

preços” AND Turis*

Fair*”

AND

“justiça

em

OR

pricing)

“consumer
AND

pricing)

OR
AND

“Dynamic pricing AND uber

“consumer research”

AND fairness”.

AND TOUR*

“Price Fairness”. “Price Fair*”.

“Percepção de justiça

(Price

“Price

Tour*.

em preços”. “justiça em

AND

“Dynamic pricing AND uber”.

preços”. “Percepção de

behavior”

“Surge pricing AND uber AND

justiça em preços” AND

TOUR*.

“Behavioral

fairness”.

Turis*.

pricing”.

(Price

Fair*”

AND

“Dynamic

pricing

AND uber AND fairness”.

“justiça

preços” AND Turis*.

em

pricing)

OR

pricing)

“consumer
AND

OR
AND
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“consumer research”
AND TOUR*.
Spell

“Price Fairness”. “Price Fair*”.

“Percepção de justiça

(Price

“Price Fair*” AND Tour*.

em preços”. “justiça em

AND

preços”. “Percepção de

behavior”.

justiça em preços” AND

“Behavioral

pricing”.

(Price

pricing)

Turis*.“justiça

em

preços” AND Turis*

OR

pricing)

“consumer

OR

AND

“consumer

research”.
“Price Fairness”. “Price Fair*”.

“Percepção de justiça

(Price

“Price Fair*” AND Tour*

em preços”. “justiça em

AND

preços”. “Percepção de

behavior”

justiça em preços” AND

TOUR*.

“Behavioral

Turis*.

pricing”.

(Price

Scielo

“justiça

preços” AND Turis*

em

OR

pricing)

“consumer
AND

pricing)

OR
AND

“consumer research”
AND TOUR*.

Fonte: Elaboração própria

A utilização de aspas, conectivos (E, OU, AND, OR) e asteriscos servem
para auxiliar nos interesses das buscas nas bases. No caso das aspas para
garantir que o termo específico de percepção de justiça fosse encontrado tanto
em inglês quanto em português. Os conectivos E, OU, AND e OR foram
utilizados para somar ou fazer uma interseção dos resultados das palavras chave
de acordo com o interesse. Já os asteriscos são utilizados para dar conta das
possíveis variações de palavras que uma palavras-chave poderia possuir (ex:
turis* para encontrar turismo, turista, entre outros). Tanto nas buscas gerais
quanto nas buscas específicas foi dada uma ênfase para os últimos cinco anos
para que pudesse realizar um panorama mais atual.
Os resultados das pesquisas somaram 97 artigos com todas as
combinações indicadas no Quadro 3. Para filtrar os artigos foram criados critérios
para saber se estariam de acordo com o tema do trabalho. O primeiro critério diz
respeito ao artigo ser da área de percepção de justiça em preços, seguido de o
tema estar sob a perspectiva do consumidor em relação aos preços
dinâmicos/diferenciais e da economia comportamental. O resultado gerou uma
quantidade de 65 artigos que fazem parte deste estudo e serviram de base para
a construção do referencial teórico, para a coleta e tratamento dos dados.
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3.1 O APLICATIVO DE MOBILIDADE DA UBER
A Uber (MOON, 2017) surgiu em 2008 quando os fundadores da empresa
Travis Kalanick e Garrett Camp tiveram problemas em chamar um táxi. Com isso,
eles tiveram uma ideia simples de um aplicativo que o usuário apertava um botão
e pegava uma corrida. O que começou como um aplicativo para solicitar carros
pretos premium em algumas áreas metropolitanas, tornou-se um dos principais
influenciadores de tecido logístico das cidades ao redor do mundo, além de uma
das principais empresas de economia compartilhada.
O UberCab (como era chamado inicialmente) foi lançado oficialmente em
2010 como um serviço privado de carros de luxo, atendendo a executivos de São
Francisco e do Vale do Silício. Nos primeiros dias da empresa, os clientes que
desejavam usar o serviço precisavam enviar um e-mail ao diretor da empresa
para receber um código e obter acesso ao aplicativo. Depois de inserir as
informações do cartão de crédito, os clientes poderiam convocar um carro
particular que na época era somente preto. O custo do passeio, já inicialmente,
era cobrado automaticamente no final da viagem no cartão de crédito cadastrado
do consumidor. A Uber ficava com 20% da tarifa bruta como comissão e o
motorista ficava com o restante. Em outubro de 2010 a empresa recebeu ordens
da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia e da Agência de Transporte
Municipal de São Francisco, exigindo que encerrasse imediatamente todos os
anúncios e operações, pois operava sem uma licença de táxi, ou enfrentaria
multas de US$ 1.000 e 90 dias de prisão por todos os dias em que permanecesse
em atividade. Entretanto, o diretor Alanick acreditava que a Uber não estava no
ramo de táxi e simplesmente fornecia a plataforma de software para conectar
motoristas e motoristas de carros. Com isso o nome da empresa foi alterado de
UberCab para Uber e ignorou a ordem dos órgãos públicos (MOON, 2017).
Sobre os serviços da Uber, Moon (2017) indica no Quadro 4 as
características dos serviços ofertados para mobilidade das pessoas:
Quadro 4 - Descrição dos diferentes serviços da Uber
Serviço

Descrição

UberBlack e

Serviço de luxo do Uber. Veículos de pintura pretos e segurados,

UberSUV

normalmente um sedan de luxo preto ou SUV.
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Uberx

Serviço de baixo custo da Uber. Os carros devem ser de um modelo 2008 ou
mais novo e passar por uma inspeção independente do veículo.

UberXL

O preço da tarifa é ligeiramente superior ao UberX. Os veículos acomodam
pelo menos seis passageiros, normalmente são minivans e SUVs.

UberSelect

Apenas disponível em algumas cidades, é o serviço de luxo médio da Uber.

(ou

O preço é menor que o do UberBlack, mas superior ao do uberX. Os carros

aka

UberPLUS)

devem ser um sedan de luxo com capacidade para quatro passageiros.

UberPOOL

Apenas disponível em algumas cidades. É o serviço em que os passageiros
compartilham passeios com outros passageiros e dividem o custo. Por causa
da natureza de carona do passeio, os passageiros não podem ser pegos
primeiro ou largados primeiro, varia de acordo com o trajeto. Uma opção
ainda mais barata que o uberX.

Fonte: Adaptado de Moon (2017)

Além das características dos serviços, todos os motoristas devem ter um
histórico limpo de condução (sem pontos perdidos na carteira) e passar por uma
verificação de antecedentes criminais. Em relação aos carros, todos devem
possuir ar condicionado e quatro portas (MOON, 2017).
Chen et al. (2015) definem a Uber como uma empresa de
compartilhamento de caronas em que oferece motoristas disponíveis (ou
qualquer pessoa com um carro) a clientes que estão à procura de passeios, e
afirma ainda que a empresa emergiu como líder na economia compartilhada.
Entretanto, ao contrário de outros mercados como, por exemplo AirBnB, a Uber
é uma caixa-preta: eles não fornecem dados sobre oferta ou demanda, e os
preços são estabelecidos dinamicamente por um algoritmo em tempo real. A falta
de transparência levou a preocupações sobre se a Uber pode manipular
artificialmente os preços e se a dinâmica dos preços é justa para os clientes e
seus motoristas. A Uber apresenta duas justificativas para precificação
diferencial: primeiro, reduz a demanda com base nos preços em momentos de
pico e em segundo lugar, o aumento dos preços aumenta os lucros para os
motoristas, incentivando assim mais pessoas para dirigir em tempos de alta
demanda.
A Uber dividiu manualmente as cidades em "surge areas" que são preços
que oscilam independentes por região da cidade. Em 2012, a Uber introduziu um
componente dinâmico de preços conhecido como o aumento do multiplicador
que aparece em algumas cidades e outras não de acordo com as surge areas.
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Nesse componente, os preços das tarifas são multiplicados pelo multiplicador de
pico. Normalmente, o multiplicador é 1, mas durante períodos de alta demanda
o multiplicador aumenta. Os preços são atualizados a cada 5 minutos e mostram
alta correlação com a oferta, a demanda e o tempo estimado de espera no
intervalo de 5 minutos. Isso sugere que os preços de pico são definidos de
maneira algorítmica e não manual, e que o algoritmo é bastante responsivo.
Dependendo da localização, a Uber oferece uma variedade de serviços
diferentes indicado na Tabela 1: UberX, Uber Black, Uber Pool, entre outros, e o
cálculo de tarifas muda dependendo das leis de transporte locais. Normalmente
esse cálculo incorpora uma tarifa básica mínima, custo por milha e custo por
minuto que variam de acordo com um dos serviços do Quadro 4, além de taxas,
pedágios e impostos (CHEN et al., 2015).
Um movimento importante em relação aos preços praticados pela Uber
foi realizado por algumas empresas de táxi, que ao redor do mundo iniciaram em
2016 uma campanha The only time we surge is never o’clock (indicando que o
único momento que existe tarifa dinâmica nos táxis é na hora “nunca”). A reação
dos concorrentes e do público em algumas cidades foi tão forte que em algumas
cidades os governos locais proibiram ou forçaram a Uber a desistir do aumento
de preços e do novo método de precificação (exemplo: Montreal, Austin e
Portland), chamando ainda mais atenção para a questão da justiça em preços
nas viagens realizadas pela Uber (CASTILLOY; WEYLZ, 2016).
Segundo Neuteleersa et al. (2017) no contexto da Uber, as pessoas
também podem achar que ganhar dinheiro usando apenas características de
mercado como, por exemplo, excesso de demanda, elasticidade de preços e
disposição a pagar (WTP) é injusto. Por outro lado, os consumidores também
acreditam que se uma empresa possui custos mais elevados, ela não merece
uma perda apenas por causa do aumento de custo e, portanto, um aumento de
preço é visto como aceitável, portanto, justo neste caso.
Nesse sentido, Hahn et al., (2016) indicam que estimar o excedente do
consumidor é um desafio porque requer a identificação de toda a curva de
demanda. É preciso um algoritmo de precificação surge pricing (em tempo real)
da Uber e a riqueza de seus dados individuais para estimar as elasticidades da
demanda em vários pontos ao longo da curva de demanda. Essas estimativas
de elasticidade são usadas para estimar o excedente do consumidor. Os autores
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realizaram um estudo usando quase 50 milhões de observações em nível
individual e um design de descontinuidade de regressão, e observou-se que em
2015 o serviço UberX gerou cerca de US$ 6,7 bilhões em excedente do
consumidor nos Estados Unidos. Outra análise feita pelos autores concluiu que
para cada dólar gasto pelos consumidores, cerca de US$ 1,60 do excedente do
consumidor é gerado pela tarifa dinâmica para a Uber.
Em algumas cidades, como é o caso do Rio de Janeiro, a Uber decidiu
esconder a informação sobre o multiplicador da tarifa, uma prática
potencialmente prejudicial quando o usuário do serviço é um turista, que não
possui referências de preço e distância quando chega a um novo destino.
Quando um turista obtém a informação sobre o preço a ser cobrado, por
exemplo, por um trajeto entre o aeroporto e o hotel, é iniciado um processo de
interpretação desse preço. Nos momentos em que a precificação dinâmica está
em atividade, sem que esteja clara em quantas vezes a tarifa está mais alta (1,5
vezes ou 10 vezes), o processo de julgamento do preço estará dificultado. Sendo
o turista um agente que já está em um ambiente incerto e de alto envolvimento
no destino turístico, os preços podem servir como uma fonte de informações de
qualidade, risco e/ou status. Por outro lado, é possível que o turista, que está
fora de seu entorno habitual, esteja disposto a pagar pelo serviço com base na
percepção de justiça e na confiança no aplicativo, frente às opções locais que
são oferecidas e nas quais ele não tem condições de confiar (NICOLAU, 2013).
Sobre confiança e segurança um estudo desenvolvido por Coelho et al.
(2017) apresentam o perfil socioeconômico dos usuários da Uber e fatores
relevantes que influenciam a avaliação do serviço no brasil. Com base nesse
estudo, os fatores que o consumidor da Uber utiliza para avaliar a confiança do
aplicativo e do motorista: segurança no trânsito, segurança civil ou pública,
manutenção dos veículos e treinamento dos motoristas. Apesar dos estudos
serem focados no uso do Brasil, os critérios podem servir de base para estudos
em turismo.
O turista quando se encontra no processo de decisão, pode receber três
possíveis grupos de influência: a comparação de preços, a justiça percebida e
as atribuições cognitivas. Como não há preços de referência disponíveis ao
utilizar a Uber em um destino turístico (levando em consideração destinos
desconhecidos na utilização desse serviço), e não é informado o multiplicador
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que a precificação dinâmica está utilizando, a decisão de compra poderá ser
baseada nos outros dois grupos de influência: justiça percebida e nas atribuições
cognitivas, que podem influenciar positivamente ou negativamente a decisão
(CHUNG; PETRICK, 2013).
Por fim Malc et al. (2016) indicam que a possibilidade de existir uma
tensão entre os argumentos econômicos da Uber para utilizar precificação
dinâmica e como os turistas percebem tais preços, torna a percepção de justiça
um tema bastante relevante que deve ser examinado mais a fundo nesse
contexto. Os antecedentes e as consequências das percepções de justiça em
preços no turismo podem auxiliar a expandir o conhecimento tendo implicações
tanto práticas quanto para a teoria.
3. 2 COLETA DE DADOS – GRUPOS DE FOCO
Foi escolhido o método de grupo de foco para a coleta de dados. A
utilização deste método tem por objetivo investigar a fundo como os usuários da
Uber argumentam em relação ao uso do aplicativo da Uber e quais os
antecedentes e consequências do julgamento de justiça em preços praticados
pelo aplicativo. Morgan (1993) argumenta que o grupo de foco é indicado
justamente para analisar comportamentos complexos e suas motivações e
realizar ligações com a literatura escolhida na fase de levantamento bibliográfico
do estudo.
Foram realizados quatro grupos de foco no mês de fevereiro de 2018 na
cidade de Niterói e do Rio de Janeiro, com 5 a 8 participantes por grupo, tendo
20 participantes no total, quantidade indicada pelo autor Morgan (1993), cujos
critérios para participação eram: a) ser usuário da Uber; b) já tenha utilizado o
aplicativo em situações de viagem (fora do seu domicílio). O Quadro 5 apresenta
as informações de gênero, idade, ocupação, escolaridade e cidade de residência
dos participantes que tiveram seus nomes modificados para garantir o anonimato
de suas opiniões. Os participantes eram 50% do gênero feminino e 50% do
gênero masculino, tinham em média 29 anos, e metade dos participantes tinha
superior completo, seguido de ensino médio completo e todos moradores da
região Metropolitana do Rio de Janeiro. Entre os que trabalham, as profissões
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variam de administrador, cineasta, professora, militar, contador, eletrotécnico,
empresária, economista e barista.
Quadro 5 – Perfil dos participantes do grupo focal

Participante Gênero

Idade Ocupação
Estudante do ensino
19 superior
25 Estudante
25 Estudante
36 Administrador
28 Contador
23 Cineasta
25 Professora
25 Estudante mestrado
Estudante do ensino
29 superior
24 Cineasta
23 Cineasta

Vanessa
Natália
Patrícia
André
Alexandre
Maria
Adriana
Camila

Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino

Carlos
Joana
Angélica

Masculino
Feminino
Feminino

Pedro

Masculino

39 Militar

Lucas

Masculino

34 Eletrotécnico

Cristina
Marcelo

Feminino
Masculino

39 Empresária
29 Economista

Felipe

Masculino

29 Barista

Luciana
Paulo

Feminino
Masculino

39 Administradora
44 Professor

Caio

Masculino

33 Militar

Masculino

30 Militar

Henrique

Escolaridade

Cidade de
residência

Superior Incompleto
Superior Completo
Mestrado
Superior Completo
Superior Completo
Superior Completo
Superior Completo
Superior Completo

Niterói
São Gonçalo
Niterói
Niterói
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Niterói
Nova Iguaçu

Superior Incompleto
Superior Completo
Superior Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo
Superior Completo
Ensino Médio
Completo
Pós Graduação/
Especialização
Superior Incompleto

Rio de Janeiro
Niterói
Rio de Janeiro

Superior Completo
Ensino Médio
Completo

Niterói
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
São João de
Meriti
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
São João de
Meriti
Nilópolis

Fonte: Elaboração própria

O planejamento dos grupos de foco contou com a discussão central: o
conhecimento e as avaliações relacionadas ao preço dinâmico da Uber no
entorno habitual e em turismo, e as opiniões dos usuários sobre a supressão da
informação sobre multiplicador do aplicativo. Para isso foi feito um filtro que
indicasse que os participantes já tivessem utilizado a Uber no domicílio e em
viagens e a frequência atual de uso. O quadro 6 indica a frequência (entre pouca
frequência – até 1 vez por mês, com frequência - entre 2 e 5 vezes por mês e
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muita frequência – mais de 5 vezes por mês) de uso do aplicativo relatada pelos
participantes:
Quadro 6: Uso de aplicativos e a frequência de uso
Participante Uso de aplicativos de mobilidade Frequência de uso do aplicativo
Vanessa
Uber
Usa com muita frequência
Natália

Uber, 99 taxi

Usa com frequência

Patrícia

Uber

Usa com muita frequência

André

Uber, Cabify, 99 táxi

Usa com muita frequência

Alexandre

Uber, 99 taxi, Cabify, Easy táxi

Usa com muita frequência

Maria

Uber

Usa com frequência

Adriana

Uber

Usa com muita frequência

Camila

Uber

Usa com muita frequência

Carlos

Uber

Usa com muita frequência

Joana

Uber

Usa com muita frequência

Angélica

Uber

Usa com muita frequência

Pedro

Uber

Usa com pouca frequência

Lucas

Uber

Usa com muita frequência

Cristina

Uber, Cabify

Usa com muita frequência

Marcelo

Uber

Usa com muita frequência

Felipe

Uber

Usa com pouca frequência

Luciana

Uber

Usa com pouca frequência

Paulo

Uber

Usa com muita frequência

Caio

Uber

Usa com muita frequência

Henrique

Uber

Usa com muita frequência

Fonte: Elaboração própria

Um roteiro semiestruturado com base na discussão central e a revisão de
literatura tiveram as seguintes questões, para todos os grupos de foco:
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1) Você é usuário do Uber? Por quê? Com que frequência você usa o
serviço?
2) Você gosta da Uber? Qual é a sua percepção geral sobre a empresa?
3) Quais são as suas experiências com o aplicativo Uber em viagens?
4) Como você avalia os preços praticados pelo Uber em relação a outras
modalidades de transporte?
5) Como você avalia o serviço do Uber em relação a outras modalidades de
transporte?
6) Você conhece o preço dinâmico da Uber? O que acha dele?
7) A Uber decidiu não informar mais o multiplicador da tarifa dinâmica aos
usuários em algumas cidades, qual é a sua opinião a respeito disso?
Como isso pode afetar um turista?
O moderador foi supervisionado por um pesquisador sênior e tinha autonomia
de elaborar outras perguntas durante os grupos para mediar a discussão com o
objetivo de obter mais detalhes, explorar mais algum assunto ou ainda estimular
a discussão central.
Foi solicitado aos participantes a gravação dos grupos de foco para
tratamento dos dados e análise dos resultados. Todos foram informados sobre
a garantia de que não teriam suas identidades individuais identificadas. Todas
as gravações foram transcritas gerando 108 páginas de material transcrito para
tratamento dos dados e análise de conteúdo dos resultados.

3.3 ANÁLISE DOS DADOS

Saldaña (2009) indica duas subfases para análise dos dados de grupos
de foco. Na primeira subfase é feita a codificação dos diálogos a fim de atingir a
saturação dos dados. Na segunda subfase os códigos são comparados entre si
e com a teoria a fim de criar categorias de análises de conteúdo do material.
Sobre as análises de conteúdo Bardin (1977) define a análise com a
presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou conjunto de
características num determinado fragmento da mensagem. O autor indica 3
fases para a investigação: 1) pré-análise; 2) exploração e 3) tratamento. Na
primeira fase é feita a escolha dos documentos, formulação dos objetivos do
estudo, constituição do corpus (regras de corte, categorização e codificação) e

46

preparação do material. Na segunda fase é realizada a exploração do material
em que se administram as técnicas da primeira fase no corpus e a terceira fase
é realizada o tratamento e interpretação dos dados.
As categorias de análise do material foram divididas em três grupos, com
suas respectivas subcategorias que discutem o tema do estudo com os objetivos
da pesquisa representados no roteiro de entrevista, no referencial teórico e a
exploração com os relatos dos entrevistados. A fim de ampliar os cuidados
metodológicos e averiguar possíveis modificações nos tópicos e nas categorias
de análise, foram feitos testes nas codificações com as subcategorias indicando
que poucas alterações eram necessárias.
A primeira categoria de análise (Figura 3) reúne os argumentos e
motivações de uso do aplicativo de mobilidade por parte do consumidor no
domicílio e em viagens. A segunda categoria de análise (Figura 4) diz respeito à
percepção de justiça em preços praticadas pela Uber e seus antecedentes. A
terceira categoria de análise (Figura 5) diz respeito à percepção de justiça em
preços dinâmicos praticadas pela Uber e suas possíveis consequências.
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Comparação
com outras
ofertas

Confiança

Uso da Uber
no domicílio e
em viagens

Segurança

Variedade
nos serviços

Reputação

Figura 3 – Categoria 1: O uso do aplicativo da Uber no domicílio e em viagens
Fonte: Elaboração própria

Comparação
com outros
preços

Qualidade
Percebida

Custo versus
Lucro

Percepção de
justiça em
preços:
antecedentes

Nível de
informação

Precificação
dinâmica

Motivo

Figura 4 – Categoria 2 - Percepção de justiça em preços: antecedentes
Fonte: Elaboração própria
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Boca a boca
negativo
Intenções de
compra

Reclamações

Percepção de
injustiça em
preços dinâmicos
da Uber:
consequências

Emoções
negativas

Satisfação

Percepção
de Valor

Confiança

Figura 5 – Categoria 3 - Percepção de injustiça em preços dinâmicos da Uber: consequências
Fonte: Elaboração própria

Em relação ao uso do aplicativo de mobilidade da Uber, percepção de
justiça em preços e percepção de justiça em preços dinâmicos da Uber os
quadros 7, 8 e 9 resumem os critérios, as definições e os autores utilizados no
referencial teórico que descrevem essas definições, respectivamente.
Quadro 7 – Categorias, conceitos e autores do uso do aplicativo da Uber
Categoria
Comparação

com

outras ofertas

Conceito

Autor

Consumidores podem comparar as diferentes ofertas

McGill et al., 1999;

da mesma companhia entre si, outras ofertas de

Monroe, 2003.

outras

empresas

consumidores

e

que

o

histórico

utilizaram

de
o

outros
serviço

anteriormente.
Variedade
serviços

Confiança

nos

A quantidade de oferta de serviços pode afetar o

Le

Chen;

Mislove;

comportamento e a percepção de preços do

Wilson, 2015; Book;

consumidor.

Tanford; Chen, 2016.

Nível de confiança percebida do aplicativo e do

Coelho, Luís Antônio

motorista.

de A. et al., 2017.
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Segurança

Nível percebido de segurança nos parâmetros:

Coelho, Luís Antônio

segurança no trânsito, segurança civil ou pública,

de A. et al., 2017.

manutenção dos veículos e treinamento dos
motoristas.
Reputação

Diferentes consumidores podem se comunicar uns

Michael Keane, 1997.

com os outros para compartilhar informações sobre o
que estão adquirindo. Além disso os consumidores
podem revisar as ideias que eles têm em relação à
reputação com resultado do serviço e a observação
real.
Fonte: Elaboração própria

Quadro 8 – Categorias, conceitos e autores da Percepção de justiça em preços
da Uber: os antecedentes
Categoria
Comparação

Conceito
com

outros preços

Autor

Consumidores comparam preços para o julgamento

Monroe,

2003;

de justiça do quanto estão pagando.

Nicolau,

2013;

Poundstone,

2015;

Chen, 2016.
Custo versus Lucro

Aumentos de preços devem ocorrer devido a

Kahneman;

Knetch;

aumentos no custo, e não para aumentar o lucro.

Thaler, 1986; Mayer,
2006.

Precificação

Não só os preços finais passam por avaliação de

Xia;

Monroe;

dinâmica

justiça, mas também os métodos de estabelecimento

2004.

Cox,

desse preço.
Motivo

Nível de informação

Quais os motivos que a empresa utiliza para utilizar o

Monroe,

2003;

método da precificação e como os usuários se

Nicolau,

2013;

comportam em relação a mudanças de preços.

Campbell, 1999.

Informações de preços altamente transparentes

Li

resultam em uma maior confiança nas percepções de

2007.

Miao;

Mattila,

justiça de preços dos consumidores.
Qualidade Percebida

Existe uma relação entre as percepções da qualidade

Xia;

e de preços dos consumidores. É possível justificar um

2004; Martinez et al.,

aumento nos preços se houver um aumento na

2013.

qualidade correspondente.
Fonte: Elaboração própria

Monroe;

Cox,
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Quadro 9: Categorias, conceitos e autores da Percepção de injustiça em preços
da Uber: Consequências
Categoria

Conceito

Autor

Boca a boca negativo

Consumidores informam outros consumidores sobre

Martinez et al., 2013;

suas avaliações de preços.

Mayer et al., 2006

As empresas podem perder seus clientes com a

Murphy;

percepção

1997, Monroe, 2003

Intenções de compra

de

injustiça,

modificando

seu

Pritchard,

comportamento no caso de intenção de compra e
recompra futura.
Percepção de valor

Valor refere-se aos custos versus benefícios de uma

Monroe,

2003;

compra aos consumidores. Nesse contexto, os preços

Chung; Petrick, 2015.

proporcionam aos consumidores um valor maior ou
menor, reduzindo ou aumentando custo do serviço.
Confiança

A confiança do consumidor em relação a empresa

Monroe,

diminui com a percepção negativa, pois o cliente

Nicolau, 2013

2003;

relaciona os dois de forma proporcional.
Satisfação

Emoções negativas

O consumidor relaciona a percepção de injustiça com

Mayer, 2006; Chung,

o nível de satisfação.

2011.

Emoções

negativas

que

podem

ocorrer

no

consumidor em consequência da percepção de

Mayer, 2006; Chung,
2010

injustiça.
Reclamações

Os consumidores reclamam no site ou app da

Petrick,

2002;

empresa, no Reclame aqui e nos órgãos do governo

Martinez et al., 2013;

que regulam que fiscalizam a atividade, assim como

Hinz et al. 2011

no Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON).
Fonte: Elaboração própria

Por fim a escolha da ordem de apresentação dos temas na análise foi
baseada na argumentação dos participantes em relação ao uso do aplicativo da
Uber, percepção de justiça em preços e percepção de injustiça em preços e suas
consequências. O próximo capítulo apresenta, portanto, a análise e discussão
dos dados da pesquisa e relaciona com a teoria apresentada nos capítulos
anteriores.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este capítulo descreve em três subseções as categorias de análise e a
discussão dos dados da pesquisa, relacionando-os com os conceitos analisados
nos capítulos dedicados ao referencial teórico. A primeira subseção apresenta
os argumentos dos participantes relacionados ao uso do aplicativo. A segunda
subseção diz respeito à percepção justiça nos preços praticados pela Uber e
reflete sobre seus possíveis antecedentes. Por fim, a terceira subseção discorre
sobre a percepção de injustiça dos preços dinâmicos e suas potenciais
consequências.

4.1 USO DA UBER NO DOMICÍLIO E EM VIAGENS
A análise dos diálogos transcritos dos grupos de foco revelou que uma
compreensão aprofundada do uso do aplicativo pelos participantes, tanto em
contextos de viagens como no próprio domicílio, é fundamental para o
entendimento do julgamento da justiça dos preços.
A partir dos relatos dos entrevistados, foram identificadas as dimensões
de uso relevantes: comparação com outras ofertas, segurança e confiança,
reputação e hospitalidade, qualidade percebida. Essas dimensões se relacionam
entre si, reforçando-se mutuamente, e ajudam a explicar os motivos que levaram
os entrevistados a adotarem e a se manterem fiéis ao aplicativo, usando-o com
frequência em casa, em viagens nacionais e internacionais.

4.1.1 COMPARAÇÃO COM OUTRAS OFERTAS E VARIEDADE NOS SERVIÇOS

A primeira categoria de análise diz respeito à comparação com outras
ofertas, e a segunda categoria é a comparação dos serviços dentro da Uber (i.e.,
UberX, Uber Pool). Como uma parte dos participantes indicou possuir mais de
um aplicativo de mobilidade, a comparação apareceu como comportamento
inicial em relação ao uso do aplicativo. A comparação poderia estar relacionando
outros aplicativos ou outros modais de transporte, assim como comparar os
serviços dentro do aplicativo da Uber. As palavras mais frequentes nos
argumentos dos participantes sobre esse tema foram: “táxi”, “transporte”,
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“público”, “carro”. A teoria sobre justiça de preços no turismo indica que turistas
possuem o hábito de comparar as diferentes ofertas da mesma companhia e
outras ofertas de outras empresas, e McGill et al. (1999) indicam que, além disso,
também compararam preços com o histórico de outros consumidores.
No caso da Uber os participantes indicaram que realizam a comparação
com outras ofertas em seu entorno habitual e em momentos de viagem.

Eu comparo! Se eu tiver perto de um terminal ou se eu chegar a
um aeroporto, eu sempre procuro pegar o transporte público,
então se for de fácil acesso, eu vou pegar o transporte público,
mas se eu estou numa rua que eu não conheço nada, eu sempre
peço Uber, por que, por exemplo, Santa Catarina, nem os táxis
passam o tempo todo também. É difícil você chegar num lugar
que você não sabe pegar ônibus, se não tem táxi passando, a
Uber para mim é muito mais fácil. (Camila)

O argumento da participante pode indicar que o turista analisa as
diferentes ofertas locais durante a viagem e que a Uber pode ser ou não a
principal escolha depois desta avaliação. Há uma indicação que vai depender do
contexto (cidade, oferta) em que o consumidor se encontra. O transporte público
e o táxi podem entrar no comparativo de ofertas em viagens junto com a Uber.
Entretanto, segundo a participante, há uma sensação de dificuldade e facilidade
nas circunstâncias que essas alternativas são apresentadas. Nesse sentido, os
destinos turísticos podem influenciar a decisão do consumidor, visto que nas
cidades em que a oferta de transporte público seja de fácil acesso, será mais
provável que turistas e moradores utilizem o transporte público. Da mesma
forma, em destinos nos quais o turista “não conhece nada” e que “não possuam
táxis frequentes”, a dificuldade desse contexto pode indicar a Uber como escolha
principal daqueles consumidores que já usam o aplicativo em seus domicílios.
Apesar do comportamento de comparação, Le Chen, Mislove e Wilson
(2015) indicam que a quantidade de oferta de serviços dentro do aplicativo da
Uber vai variar entre os destinos. A variação deve-se a diversos fatores como o
tamanho da cidade e o tempo em que a Uber atua na cidade. Assim, onde não
há oferta, não há comparação possível.

Em Nova Friburgo não dava [para comparar], pois na vez que eu
fui pegar não tinha [Uber] e tinha o 99táxi. Aí eu usei nessa
ocasião. (Natália)
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Neste caso, a escolha não foi pelo transporte público local, considerado
“difícil” e “confuso”, e sim por outros aplicativos de mobilidade que estavam
disponíveis.

Com os ônibus eu não tenho muita afinidade no Centro [de nova
Friburgo]. Não sei andar direito sozinha de ônibus. (Natália)

Além da comparação entre as ofertas de modais, os participantes
indicaram que realizam comparação entre a própria oferta da Uber, que também
pode variar entre cidades e influenciar o comportamento dos turistas.

Eu achava que meu perfil era [Uber] X. Uber Black não era para
mim, a dica que a gente ganhou do próprio motorista [da Uber]:
“Sempre compare porque o Uber Black muitas vezes está mais
barato que o [Uber]X”, por exemplo. Ele falou que fim de semana
muitas vezes está mais barato e não tem tanta procura do Black
(Natália).

A comparação entre ofertas dentro do próprio aplicativo da Uber foi um
comportamento observado no relato de alguns dos participantes, enquanto
outros indicaram nunca terem comparado outros serviços. Entretanto, os
consumidores que não comparam as ofertas entre os serviços da Uber podem
passar a verificar ao receberem estímulos de outros usuários ou até de
motoristas, conforme apresentado pela participante. A comparação entre
serviços pode melhorar a experiência dos consumidores e incentivá-los a utilizar
serviços mais sofisticados ou mais simples, dependendo do contexto e de suas
necessidades. Nesse sentido, comparar as ofertas dentro do aplicativo pode
auxiliar os usuários a terem melhores serviços do que habitualmente utilizam, ou
serviços mais adequados às suas necessidades no momento da solicitação.
Interessante notar que alguns participantes indicaram não comparar os
serviços da Uber, pois sentiam uma sensação de pertencimento a uma categoria
específica de serviço. Enquanto uns participantes olham as diferentes tarifas dos
serviços da Uber, apresentando seus perfis ou características (i.e.: contador,
curioso) como justificativa para esse comportamento, outros participantes não
comparam os serviços por acreditarem que fazem parte do perfil dos usuários
de uma classificação (i.e.: Uber Black, Uber X).
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A literatura de comportamento do consumidor no turismo indica que uma
grande variedade de serviços, bem como as demandas desses serviços, é um
fator que também influencia o comportamento dos consumidores e as
expectativas em relação à empresa (BOOK; TANFORD; CHEN, 2016). Desta
maneira, os participantes indicaram que o uso do aplicativo e seus
comportamentos podiam mudar em relação à variedade de ofertas que a Uber
possuía ou não em determinado destino.

Experiência incrível foi que eu tive na Áustria né? Uber Van!
Van… [Risos] vinha uma van para você encher de gente!! A
gente encheu uma van de gente e foi para a festa. Eu olhei lá,
tem o [serviço] Pool, Van, eu falei “UBER VAN! Vamos chamar
o hostel inteiro!” (Adriana)

O

argumento

apresentado

pela

participante

indica

que

seu

comportamento e de outros turistas foram influenciados pela oferta da Uber na
cidade que visitava, pelo fato de existir “Uber Van” (ou Uber XL) no destino em
que eles estavam. Os relatos indicam que a oferta pode servir de motivação para
a escolha do serviço em determinados contextos. Le Chen, Mislove e Wilson
(2015) indicam em seu estudo comparando dynamic pricing da Uber em São
Francisco e Manhattan que há uma “oferta dinâmica” de serviços entre as
cidades. Com isso, cada cidade possui uma oferta com base nos carros
disponíveis, na regulação (leis) local e no perfil de demanda dos consumidores.
Assim sendo, a relação entre oferta e demanda existente no aplicativo é um
vínculo bilateral: a oferta influencia a demanda e vice-versa de maneira dinâmica.
Em contrapartida ao argumento anterior o Uber Select foi citado como
um serviço que é ofertado somente a usuários que utilizam a Uber com maior
frequência. Entretanto, a oferta de um serviço diferenciado não foi suficiente para
a participante mudar o comportamento.

Teve até essa coisa do motorista VIP agora. Eles escolhem você
como se você fosse um cliente VIP e botam uns carros melhores
como mesmo preço do X, só que esses carros não têm muita
[oferta], demora mais para chegar do que o X, então se é o
mesmo preço a gente cai para o X, eu vou para o X automático,
entendeu? O mesmo preço um [Uber Select] esta 7 minutos o
outro [Uber x] está 3, eu vou pegar o que está [com o tempo]
menor. (Cristina)
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O argumento indicado por Cristina sugere que apesar da Uber criar mais
um serviço (aumentando a variedade) para os usuários que utilizam o aplicativo
frequentemente, a comparação entre os serviços não foi suficiente para ela
mudar o comportamento. O que mais influenciou o comportamento de escolha
foi o tempo de espera do serviço: no Uber Select era de 7 minutos enquanto no
serviço que ela sempre utiliza (UberX) era de 3 minutos. Dessa forma, só
aumentar a variedade nos serviços pode não ser suficiente para uma mudança
no comportamento tendo, portanto, características e expectativas específicas a
serem atendidas no âmbito do novo serviço, como confiança e segurança, por
exemplo.
Sobre o uso do aplicativo, houve uma indicação por parte dos
participantes de não gostarem de quando há monopólio em eventos ou locais
que a Uber ou outros aplicativos participam.

Eles estão monopolizando um direito de escolha.
Independentemente de ter um evento ou não, de ser patrocinado
ou não, é um direito de escolha do consumidor de querer voltar
para casa do jeito que quiser! Não do jeito que eles querem. Se
eu quiser ir andando, eu vou andando! Para o cara do evento,
para o dono lá, para o empresário é ótimo né? Para o
consumidor ele fica sem opção, fica à mercê do que eles
[organizadores do evento] querem. Acho que eles tinham que
dar espaço para o marketing dele e dar espaço para as pessoas
que estão no evento dele. (Alexandre)
Quando não tinha sistema de metrô no carnaval era difícil pegar
um ônibus ou de Copacabana no Réveillon, era difícil. O que os
taxistas faziam quando você conseguia pegar depois de horas?
Era um “tiro”! Ele te levava dali da Av. Nossa Senhora de
Copacabana até uma região tipo central, aqui no Centro do Rio,
para pegar um trem aqui no Centro do Rio de Janeiro. 100 reais!
E isso por cada integrante do carro! (Caio)

Os relatos indicaram que os participantes não gostam quando há
monopólio não só da Uber, mas de qualquer aplicativo de mobilidade em
eventos. Os consumidores se sentem incomodados pelo fato de não poderem
escolher como vão se locomover na saída dos eventos que participam e que
pode ocorrer percepção de injustiça nos preços pelo fato do monopólio desses
aplicativos.
Outra crítica feita pelos participantes sobre o uso da Uber está nos gastos
com o aplicativo. Os relatos indicaram perda de controle nos gastos com os
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serviços da Uber quando realizam o pagamento no cartão de crédito. O fato de
não usarem dinheiro no momento da compra faz com que os participantes não
controlem seus gastos.

A Uber acaba fazendo isso por que a fatura do cartão é tudo
viagem assim: 7 reais, 7 reais, 7 reais, eu nunca tive uma corrida
que desse tipo, 15 reais. No final do mês o 7,7,7,7…. 300 reais.
Quando você vê, a fatura já está alta. (Vanessa)
Cartão de crédito [com a Uber] não está dando. (Joana)

Por fim, os participantes indicaram que podem deixar de usar o cartão de
crédito como forma de pagamento, pois se controlam mais quando pagam em
dinheiro.
Os participantes também indicaram que promoções que outros aplicativos
realizam podem ser favoráveis ao uso de outros apps, porém, que utilizaram
pontualmente e perceberam outras pessoas utilizando pontualmente também.

Eu já usei o Cabify, por causa do desconto. (Maria)
Eu usei [Cabify] para uma corrida com desconto! Depois nunca
mais usei! (Angélica)
O que eu percebo também que acontece, como eu nunca baixei
os outros aplicativos, como eu falei, com relatos de amigas e
amigos, é: vamos usar aqui o 99 táxi que eu estou aqui com uma
promoção, um desconto. As pessoas instalam os outros
aplicativos e pegam essas promoções e utilizam, assim,
pontualmente, não sempre (André)

Os participantes indicaram realizar o download de outros apps para
aproveitar o desconto de novo usuário oferecido pela empresa. Apesar disso, os
usuários indicaram serem motivados a utilizar o aplicativo somente pelo
desconto oferecido, voltando, portanto, a Uber depois e deletando os aplicativos
de seus celulares.
Os relatos indicaram uma preocupação que os entrevistados possuem ao
utilizar a Uber, pois estão atentos se a empresa explora ou não seus motoristas
e argumentam que são mais favoráveis a Uber quando percebem que o trabalho
é rentável para os condutores. Alguns integrantes defenderam a Uber como uma
empresa que ajuda pessoas desempregadas a continuarem mantendo suas
famílias financeiramente.
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Tenho vários amigos que encontraram na Uber o seu ganha pão
e hoje estão realmente sobrevivendo disso. Não conseguiam,
batiam de porta em porta, não arrumavam emprego, nada.
Pessoas inclusive formadas, com terceiro grau, estão lá na Uber,
estão trabalhando, e estão vivendo disso.
Pode ser
temporariamente, eu não sei. Eu sei que realmente abriu muitas
portas para quem está precisando. (Henrique)

Outros participantes indicaram perceber um negócio que explora os seus
motoristas.

Eu tenho uma visão negativa porque a maioria dos motoristas
que eu já conversei com eles sempre apontam coisas assim:
“vale a pena mais ou menos. Não tenho outra coisa para fazer,
mas o meu custo de manutenção é caro, me ponho em risco
várias vezes. Já aconteceu isso, isso e isso, entrando em
comunidade, sabe? Tomando prensa de policial, essas coisas,
mas a pessoa precisa, né?” Eu fico pensando também que não
tem como eu boicotar a Uber, sabe? Porque faz muito parte do
meu dia a dia, eu preciso usar. Só que eu acho que realmente
poderia ser um pouco melhor para quem trabalha. (Natália)
Eu não tenho esse retrato de amigos de estarem felizes e
trabalhando, abriu muitas portas. Acho muito legal realmente
abriu porta pra caramba, mas foi sinceramente um tiro no pé
para muita gente. No início compraram carros caríssimos, com
parcelas altíssimas, arrebentaram o carro com dois anos, o carro
já vira uma sucata, e aí a Uber ganha muito dinheiro com isso
enquanto o cara não consegue pagar a prestação. Eles sempre
falam isso “quem ganha é a Uber”. Agora é uma escolha: ou eu
trabalho nisso ou eu estou desempregado, então é melhor eu
estar trabalhando para pelo menos estar alimentando minha
família, com prejuízos muito altos e reclamando muito, então
assim, eu acho que a Uber tinha que se posicionar. (Luciana)
Uma crítica pessoal que eu tenho em relação a Uber é a taxa
que eles cobram em relação aos motoristas. Acho que é muito
alta, e acaba que os motoristas têm muitos gastos de
manutenção. Não é que nem o motorista de táxi que compra um
carro novo com desconto de imposto, de IPI e tal, o Uber não
tem isso. Acaba que fica um serviço um pouco exploratório
assim. (André)

Os participantes indicaram estarem sensíveis as demandas dos
motoristas, pois também são usuários do aplicativo e acreditam que a Uber
deveria se posicionar com isso. Há uma relação por parte dos integrantes de que
esses relatos dos motoristas podem prejudicar a imagem da empresa.
Entretanto, nenhum dos participantes indicou deixar de utilizar a Uber pelo fato
de sentir que a empresa explora seus motoristas.
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As comparações entre tipos de serviço, modalidades de transporte,
tempo de espera, afetaram a decisão de uso do aplicativo dos consumidores
entrevistados. Mesmo quando estavam em viagem, os participantes da pesquisa
buscaram informações para que fosse possível julgar qual era a opção mais
conveniente e que indicasse uma segurança e confiança mais adequadas em
termos de mobilidade no destino.

4.1.2 SENSAÇÃO DE SEGURANÇA E CONFIANÇA

Os relatos dos entrevistados indicaram a segurança e a confiança na Uber
como características importantes de uso do aplicativo. As palavras mais
frequentes utilizadas pelos participantes foram “carro”, “táxi”, “aplicativo”,
“caminho”. Um estudo realizado por Coelho et al. (2017) que apresenta o perfil
socioeconômico dos usuários da Uber e quais os fatores relevantes que
influenciam a avaliação do serviço no Brasil, definem a confiança como uma
avaliação do consumidor sobre o aplicativo e o motorista. Quanto à segurança,
os autores definem como as avaliações e percepções do consumidor sobre a
segurança no trânsito, segurança civil em relação à segurança dos passageiros
e a quaisquer outros pedestres, manutenção dos veículos e treinamento dos
motoristas. Segundo os autores ambos os conceitos estão relacionados entre si
e o estudo também indica que há relação entre confiança, segurança, qualidade
percebida e percepção de justiça em preços.
Os argumentos indicam que o próprio aplicativo auxilia a aumentar a
sensação tanto de segurança quanto de confiança da Uber:

Eu sempre checo a placa, se a placa é essa mesmo, se o rosto
do cara é esse, se o nome dele é esse. (Joana)
Na questão da segurança, em comparação com o táxi, tem
aquela coisa de você mandar [a informação para outras
pessoas], então “se você sumir” sabem por onde começar.
(Maria)
Eu acho que a maior vantagem que a Uber trouxe no transporte
em geral é a segurança de que o cara está seguindo um trajeto.
A galera não utilizava isso, ninguém entrava no táxi e ligava o
GPS no celular e falava “Quero ir pra tal lugar”. (Carlos)

Os participantes sugeriram que o aplicativo auxilia no aumento da
sensação de segurança com o uso da própria tecnologia, sobretudo se
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comparado ao serviço que utilizavam anteriormente: o táxi. Quanto à confiança,
os argumentos indicaram que a melhoria da sensação estava atribuída ao fato
do perfil do motorista ser apresentado ao usuário antes de iniciar a corrida, além
do histórico com o tempo de atuação no aplicativo e avaliações anteriores do
serviço por outros usuários. Os relatos também indicaram o fato de o motorista
seguir o caminho indicado pelo GPS do aplicativo como ponto positivo na
experiência. Tais argumentos reforçam os estudos de Coelho et al. (2017)
quanto os aspectos de avaliação dos usuários sobre segurança e confiança no
aplicativo da Uber. No que diz respeito à segurança e confiança em viagens, os
participantes demonstraram que há uma sensibilidade maior quando estão
viajando do que no entorno habitual.

Eu presto mais atenção no caminho, tipo assim, não no celular,
eu fico olhando por onde eu estou passando, se é algum lugar
esquisito. Se você sabe o caminho [exemplo] eu estou indo da
faculdade para casa, tranquilo, eu sei o caminho eu sei onde o
Uber pode chegar, agora se eu estou viajando, eu presto mais
atenção. (Camila)

Há uma indicação de acentuação da sensibilidade de segurança e da
confiança na Uber, visto que já estão em um ambiente incerto e desconhecido
no destino turístico. Outra característica que os participantes indicaram, e que
aumenta a sensação de segurança, é quando viajam em grupo, pois se sentem
mais seguros ao utilizar a Uber:

O grupo dá uma sensação de segurança. (Maria)
Eu sempre penso “Como eu conseguiria sair dessa?” Tem mais
de uma pessoa, então a gente já se arranja! (Joana)

Viajar em grupo pode aumentar a sensação de segurança dos
consumidores ao utilizarem o aplicativo. Os relatos indicam que há uma
sensação de segurança maior quando se viaja em grupo e que no aplicativo esse
mesmo comportamento se repete.
Outros pontos de vista foram apresentados pelos participantes sobre a
utilização da Uber e a segurança e confiança do aplicativo. Os consumidores
indicaram mudar de comportamento com diferentes serviços prestados pela
Uber.

60

As vezes se uso a noite, e eu estou sozinha eu prefiro pegar o
[Uber] Black. Eu tenho a sensação de que esses carros são
melhores e os motoristas são mais bem treinados, não sei se
isso é real, mas é uma sensação que eu tenho. (Joana)

O fato de o aplicativo não ser tão seguro para o motorista, mesmo com
toda a informação que a tecnologia auxilia, pode levar a uma sensação de
insegurança para o usuário.

Eles [os motoristas] se sentem inseguros. Ele [o motorista da
Uber] até estava falando uma coisa que eu não sabia, porque
geralmente quando a gente pede um Uber você chega perto do
carro e você espera ele falar o seu nome, só que o certo é você
falar o seu nome, porque a única coisa que ele sabe de você é
o seu nome. Você sabe o nome, o carro, a placa, a avaliação e
ele só sabe o seu nome, não vê a sua foto, ele não tem para
onde você vai, não tem nada. É assim a questão de segurança:
ele se sente inseguro e eu também. (Vanessa)

Os participantes indicaram que apesar da Uber apresentar uma vantagem
de segurança e confiança em relação a outras opções de transporte como o táxi
e, em algumas cidades, o transporte público, o aplicativo não é completamente
confiável. Os relatos indicam que a diminuição na sensação de segurança está
na falta de treinamento e experiência de alguns motoristas e na falta de
informações sobre o perfil do consumidor para o motorista, que pode gerar uma
tensão na experiência, visto que ambos desconhecem um ao outro.
Além disso, os participantes indicaram estar dispostos a solicitar melhores
serviços dentro do aplicativo por acreditarem que são carros melhores e os
motoristas mais bem treinados.
Outros relatos indicaram que as participantes do sexo feminino se
sentiram mais vulneráveis aos modais de transporte no contexto do Rio de
Janeiro. No entanto, segundo as participantes, a Uber oferece mais segurança
do que os outros modais por mostrar o perfil do motorista, a foto e pela
possibilidade de poder enviar as corridas para outras pessoas de confiança.

E por ser mulher que anda sozinha eu sou um pouco insegura.
Eu gosto porque eu posso enviar a viagem para os amigos,
posso enviar a viagem para as pessoas, posso avisar, ah, estou
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indo para o lugar tal, estou indo com essa pessoa, mas ao
mesmo tempo não sinto muita segurança. (Joana)
Esse motorista de hoje ficou falando para gente nunca pegar o
Pool. Ficou falando que é muito perigoso porque o motorista não
pode fazer nada. Não sei porque ele falou isso, mas ele deu um
exemplo de um amigo que é da Uber e que entrou uma moça
sozinha. Segundo ele uma moça muito bonita e não sei o que,
na Zona Sul [Rio de Janeiro]. Aí entraram mais três caras no
carro e ficaram tipo paquerando ela. Aí o cara falou que foi uma
situação ruim para ela. (Natália)

As participantes utilizaram a Uber para fugir da vulnerabilidade que
sentem na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, também indicaram que dentro
do próprio aplicativo se sentem inseguras. Mesmo assim, a tecnologia pode
auxiliar na segurança percebida das passageiras.
Apesar das críticas indicadas pelos participantes, a Uber se destaca no
nível de segurança e de confiança que o aplicativo oferece em seu serviço, ainda
que os participantes tenham relatado não ser 100% seguro utilizar a Uber. Os
integrantes apresentaram outras características que são relevantes para o uso
do aplicativo como reputação e hospitalidade da Uber.

4.1.3 REPUTAÇÃO

Segundo os relatos dos participantes da pesquisa, a Uber construiu uma
reputação em hospitalidade. Os argumentos dos participantes sobre a reputação
indicaram esse fator como influenciador do uso do aplicativo. As palavras mais
frequentes relacionadas a esses tópicos foram “motorista”, “risos”, “falando”,
“água”.
Apesar de conceitos distintos, os participantes relataram uma relação
entre reputação e hospitalidade construída ao longo do tempo em que a Uber se
estabeleceu no Brasil. Sobre os conceitos, a definição de reputação é
apresentada por Michael Keane (1997) em que consumidores diferentes podem
se comunicar uns com os outros para compartilhar informações sobre vários
serviços turísticos. Além disso, os consumidores podem revisar as ideias que
eles tem em relação à reputação de um destino ou serviço, com o resultado da
visita e observação real. Os relatos dos participantes relacionaram as duas
características: reputação e hospitalidade com o uso do aplicativo e entre os dois
atributos também.
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Eu só tenho Uber, mas só tenho por causa do nome. (Pedro)
Como Uber está na boca do povo, né? (Felipe)
Eu acho que o primeiro nome que vem à cabeça, e vem na boa
é esse [Uber]! Qualquer lugar que você esteja. “Gente vamos pra
lá, vamos pegar um Uber”, ninguém fala assim, “Vamos pegar
um Cabify?” Fala? Não fala! Às vezes pode ter um que pode “ah
não vamos ver aqui a taxa do outro!” Aí ok, se por algum acaso
estiver mais barata, mas primeiro você entra direto na Uber.
(Cristina)

É possível observar que alguns usuários atribuíram o fato de somente
utilizarem os serviços de mobilidade da Uber justamente pelo “nome” que a
empresa possui entre os consumidores. Os relatos indicam que as pessoas
percebem existir a reputação da Uber ser uma empresa hospitaleira em seus
serviços, de haver construído sua reputação de “bom serviço”, com “os
motoristas muito simpáticos”, de “ter água e balinha”. A participante destaca
também a Uber como “top of mind” sendo o primeiro nome que vem à cabeça
dos consumidores quando se pensa em aplicativos de mobilidade, inclusive em
momentos de turismo.
Entretanto, os relatos também indicam que alguns consumidores podem
optar por consultar o preço de outras ofertas, indicando como uma segunda
opção a Uber e o preço como um fator motivacional para o possível uso de outros
aplicativos, caso estejam mais baratos. Assim, nos casos em que preços sejam
considerados altos, a reputação pode não ser suficiente para justificar a escolha.
Além da reputação da empresa, os participantes destacaram a reputação
dos motoristas da Uber como um fator de uso do aplicativo, e que há
expectativas em relação ao serviço com base no histórico dos motoristas
disponíveis no próprio app.

Ontem eu peguei um Uber e de 600 corridas o motorista tinha
528 elogios de 5 estrelas! O cara era impressionante realmente.
A conversa, eu peguei um caminho longo também, foi
sensacional, passei os 40 minutos de viagem e acho que rodei
o mundo de conversa. O motorista era bastante atencioso sim.
Embora ele não tinha água, não tinha bala, mas questão de
atendimento e boa postura ele teve bastante. (Alexandre)

As informações de estrelas e comentários no perfil dos motoristas são
prestadas por outros usuários que utilizaram o serviço anteriormente e criam a
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reputação do condutor dentro do aplicativo. Os relatos indicam que os
consumidores estão atentos a essas informações e acreditam que essas
opiniões influenciam os próximos usuários, conforme indicado pela teoria de
Michael Keane (1997).
A avaliação de hospitalidade dos participantes considera a Uber uma
empresa hospitaleira pelo fato de receber bem seus consumidores, sendo os
motoristas muito simpáticos e atenciosos. No âmbito de receber, os participantes
lembraram o fato dos carros sempre estarem “conservados” e possuírem ar
condicionado. Lembraram da bala e da água como argumentos utilizados pelos
usuários por ser uma característica diferenciada da Uber entre os outros
aplicativos de mobilidade. Por fim, o entretenimento como um importante
aspecto da hospitalidade em que o fato do motorista ter um bom diálogo, e a
música do carro, agradarem os participantes.
Os relatos também indicaram que a reputação da Uber leva a uma
expectativa da hospitalidade do serviço. Dessa forma, quando algum desses
serviços não é apresentado, pode haver uma sensação de “frustração” na
utilização do aplicativo. Os argumentos dos participantes tanto indicaram que há
um sentimento de “tristeza” quando algum serviço como a bala ou a água não
são oferecidos. Outros participantes também indicaram que a falta desses itens
pode não fazer diferença visto o “bom atendimento” e “postura” prestados pelo
motorista são suficientes para que os consumidores percebam a hospitalidade.
Outro ponto destacado pelos participantes na observação de outros
modais de transporte foi que alguns táxis começaram a oferecer seus serviços
de transporte com bala, água e ar condicionado, em resposta ao serviço da Uber.
Além disso, os relatos indicaram que alguns carros da Uber passaram a não
oferecer mais os itens a seus consumidores e isso gerava uma frustração.

Minha avó conta uma história muito triste. Ela usa muito para ir
ao hospital, ela sempre vai com Uber: “Meu filho, eu não
encontro mais balinha! Era tão bom! Seu avô brigava comigo
porque eu comia a minha e as dele. (Carlos)
Minha experiência com a Uber hoje em dia é indiferente, pois o
padrão do serviço caiu muito. A gente tinha uma expectativa
quando chegou o Uber no Brasil, eles até chegaram muito bem,
mas com o passar do tempo o serviço foi caindo. Hoje em dia eu
não me impeço de pegar um Uber ou um táxi. Para mim o serviço
é bem parecido, até por que as companhias de táxi procuraram
se adequar a realidade do Uber. (Pedro)
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A reputação e a hospitalidade que os participantes destacaram em
relação a Uber foi a empresa se transformar em “referência de prestação de
serviços”, e ao mesmo tempo, os relatos indicaram que com o tempo esse
“padrão de serviço foi caindo”. Apesar disso, a Uber ainda é um hábito para os
participantes que utilizam com muita frequência aplicativos de mobilidade e a
empresa ainda é mencionada como um bom padrão de valor e preço percebido
pelos consumidores.

4.2 PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA DOS PREÇOS PRATICADOS PELA UBER:
ANTECEDENTES

Este capítulo verifica as opiniões e comportamentos dos participantes
sobre os antecedentes da percepção de justiça nos preços e no método de
precificação praticado pela Uber. Os argumentos dos integrantes sobre o tema
indicaram diversos antecedentes para a avaliação dos preços que serão
analisados nos subcapítulos a seguir: comparação com outros preços, custo
versus lucro, forma de precificação, percepção de qualidade, motivo da mudança
de preços, nível de informação ao consumidor, percepção de justiça em preços
no turismo, normas sociais e satisfação, que serão analisados a seguir.

4.2.1 COMPARAÇÃO COM OUTROS PREÇOS

Os participantes indicaram a comparação de preços como uma atitude
que antecede o julgamento de justiça dos preços da Uber. O comportamento
indicado pelos participantes difere entre dois grupos de ação: comparar entre os
preços de outras ofertas de transporte e entre os preços dos serviços da Uber
(i.e.: UberX, Uber Pool). Alguns participantes indicaram comparar sempre os
preços, independente se há a tarifa dinâmica ou não, entre diferentes ofertas de
transporte e entre os serviços da Uber. Outros indicaram não realizar
comparações entre as ofertas de mobilidade e sim, entre serviços da Uber. Por
fim, outros participantes da pesquisa não possuem o comportamento de
comparar os preços. Para essas pessoas que não comparam os preços, o
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comportamento varia entre aceitar o preço da corrida ao solicitar o serviço, ou
aguardar um tempo para verificar se há uma mudança nos preços que possa ser
favorável. A literatura de justiça em preços (MONROE, 2003; NICOLAU, 2013;
POUNDSTONE, 2015; CHEN, 2016) indica que a percepção de justiça em
preços é um processo comparativo e que é natural aos consumidores
compararem preços que estão pagando.

Na verdade, eu a minha namorada, a gente quando sai a gente
sempre compara os preços, né? Em todos eles, na verdade. A
gente tem todos instalados no celular. (Carlos)
Eu sou bem preguiçosa, tenho preguiça de olhar linha de ônibus,
metrô, o que for, é mais fácil pegar carro [Uber]. (Patrícia)
Eu baixei um aplicativo que compara todos os preços [de
aplicativos de mobilidade] (Natália)
Eu sempre olho [os serviços da Uber]! (Alexandre)
Caramba! Nunca reparei o [preço da Uber] Black. (André)
Eu já comparei. Eu já comparei Uber com Cabify e 99, mas o
Uber sempre acabava saindo mais barato. (Joana)
Eu tenho outro aplicativo chamado “Vá”. Se eu jogar o destino
ele te dá todos os preços, de todos os carros, do Uber, do Cabify,
do táxi 99, do pontual, de tudo! O que tiver mais barato, eu vou
lá e clico. (Cristina)

Além desses argumentos, os participantes indicaram que preços pagos
anteriormente, preços pagos por outros consumidores, preços pagos em
momentos de turismo e os preços pagos habitualmente no local de origem,
podem influenciar a justiça percebida em preços.

Eu comparo! Por exemplo, eu estava hospedada em Balneário
e queria ir no Beto Carreiro, eu pensei assim “Quanto que deve
dar de Uber?”, aí eu vi se eu pegasse um transfer ia sair mais
barato! Melhor que pegar um transporte público, né? Quando é
mais barato eu prefiro a outra opção. (Camila)
Em Balneário Camboriú eu me surpreendi com os preços, por
que até então eu gostava muito dos preços, era bem acessível,
bem barato. (Caio)
Uma coisa que eu faço de comparar o preço é ficar vendo a tarifa
dinâmica. Eu estou acostumada a pegar um trecho que é 20
reais e está dando 30. “Vou dar um dez” [esperar uns minutos]
aqui, vou ver, e faço a pesquisa de novo. Dentro do próprio
aplicativo da Uber. (Natália)

É importante ressaltar que apesar dos integrantes indicarem que possuem
determinado comportamento, há uma sinalização de que o contexto pode
influenciar as atitudes dos consumidores. Com isso os participantes
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apresentaram nem sempre estarem dispostos a comparar preços ou sempre
compararem em determinados contextos. Os integrantes que possuem o hábito
de comparar, por fim, indicaram alguns contextos nos quais não realizam
comparação entre preços.

5 horas da manhã, acabando uma festa. (Vanessa)
Tem lugar que eu prefiro pegar táxi até. Um lugar que eu
conheço, sei lá, na Inglaterra. Eu prefiro pegar táxi porque eu sei
que o táxi lá tem um estudo gigantesco de todas as ruas da
cidade, eles precisam de anos de treinamento para virar um táxi.
Aí eu prefiro pegar o táxi. Uber para mim acaba aparecendo uma
coisa inferior, até por que o preço é o mesmo. (Joana)
Aeroporto eu sempre pego táxi. (Maria)
Apesar da gente justificar a utilização da Uber aqui [no entorno
habitual], dele ser mais prático, eu acho que chegando no
aeroporto aquela correria, acho que o táxi ali parado, esperando,
talvez me passe mais agilidade nesse sentido. (Carlos)

Os participantes apresentaram algumas situações nas quais não realizam
comparação de preços e os argumentos indicam que o contexto e a
conveniência, inclusive no turismo, podem influenciar o comportamento de
comparar ou não os preços. Um outro comportamento indicado pelos
participantes que acompanham a comparação dos preços é de também estarem
atentos a como as empresas precificam seus serviços.

4.2.2 INFERÊNCIA DE CUSTO VERSUS LUCRO: VIOLAÇÕES DO PRINCÍPIO DO
DIREITO DUAL

Os participantes indicaram se preocupar com a justiça em preços da Uber,
sobretudo ao perceber que a Uber utiliza precificação dinâmica em seus
serviços. Os relatos apresentam uma desconfiança de a Uber utilizar a
precificação dinâmica apenas para aumentar arbitrariamente seus lucros. Os
motivos apresentados pelos participantes indicam que não há aumentos nos
custos da empresa ou na qualidade do serviço para o consumidor, e há um
aumento nos preços. As palavras mais utilizadas nos relatos foram “custo”,
“dinâmica”, “moderador”, “táxi”, “preço” e alguns autores (KAHNEMAN;
KNETCH; THALER, 1986; MAYER, 2006) indicam que os consumidores podem
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começar a se preocupar com justiça em preços pelo fato de haver aumentos de
preços sem que haja aumentos nos custos.
O princípio do direito dual sugere que existe um custo de referência para
os consumidores e um lucro de referência para as empresas. Quando percebem
um aumento de preços com objetivo de aumento nos lucros, participantes
indicam preocupação com a justiça dos preços para o consumidor.

Eu acho que veio com uma ideia e quando viu que a demanda
era muito grande acho que o olho meio que cresceu, não sei o
que aconteceu. (Cristina)
Eu acho que tem tanta Uber, em tanto lugar, que eu acho
desnecessário eles mexerem na tarifa para incentivar o
motorista a ir para lá. (Pedro)
Eu tenho a impressão de que eles só querem ganhar dinheiro. É
isso aí! O que vai dar mais dinheiro para eles. (Joana)

Os relatos dos argumentos sugeriram que o método de precificação é
“desnecessário”, pois a Uber poderia utilizar tecnologia para aumentar a oferta
no lugar, sem modificar os preços. A sensação por parte dos participantes sobre
esse método é que ele só aumenta os lucros da empresa. Outro sentimento dos
participantes sobre a precificação dinâmica da Uber é que a ferramenta pode ser
aproveitada em situações que exista a tarifa dinâmica para aumentar os lucros
da empresa como, por exemplo, quando chove ou em eventos.

A dinâmica do Uber me incomoda quando chove ou quando é
horário de pico porque eles colocam [a tarifa] lá em cima, o que
eu acho que é injusto. (Cristina)
O preço “padrão”, “normal” é um preço muito bom, mas chove o
preço vai lá para cima. (Marcelo)
Eu acho que eles só pensam em ganhar. Eu não acho que eles
estão preocupados com a população. Eles estão preocupados
com o bolso deles. (Luciana)

Os participantes realizaram uma narrativa de custo versus lucro como um
dos argumentos para não gostarem da precificação dinâmica. Além dessa
narrativa, há uma sensação de injustiça dos participantes pelo fato da Uber
cobrar preços mais caros justamente quando as pessoas precisam mais. Com
isso, os participantes indicaram buscar mais informações para a avaliação de
justiça dos preços praticados pela Uber. Um comportamento indicado pelos
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participantes é de comparar os preços de outros aplicativos de mobilidade para
ter uma percepção mais ampla da situação quando há a precificação dinâmica.

4.2.3 PRECIFICAÇÃO DINÂMICA

Os participantes indicaram estarem atentos ao método de precificação da
Uber quando julgam a justiça dos preços e, dependendo do julgamento, pode
haver uma mudança no comportamento de uso do aplicativo. Xia, Monroe e Cox
(2004) reiteram que do ponto de vista do consumidor não só os preços finais
passam por avaliação de justiça, mas também os métodos de estabelecimento
desses preços. As palavras mais utilizadas pelos participantes foram “dinâmica”,
“preço”, “precificação”, “táxi”.
A dinâmica acaba sendo um valor absurdo e você acaba sendo
pego de surpresa muitas vezes, então aquele cálculo é irrisório.
(Luciana)
Não está explicado! É um sistema eletrônico que você, como
consumidor, não tem como ver quem é que está manipulando
aquele sistema eletrônico. [...] qualquer pessoa pode utilizar a
Uber, mas não é qualquer pessoa que entende sua forma de
cobrança, principalmente na dinâmica. (Pedro)

Houve, portanto, uma divisão por parte dos participantes entre os que
gostavam da precificação dinâmica e os que não gostavam do método.
Você tem a vantagem de saber o valor que você chega ao seu
destino. Fica mais ou menos naquela faixa, quer dizer, você
acredita. Diferente de táxi, no engarrafamento. (Lucas)
Eu acho muito justo! Opção de escolha. Eu acabo escolhendo a
opção mais barata para mim. (Alexandre)

Os relatos indicam que alguns dos participantes gostaram e acharam justo
a forma da Uber precificar seus serviços, enquanto outros não gostaram e
acharam injusto o método precificação. Além disso, deve-se destacar a
precificação dinâmica como principal assunto quando se discutia a forma de
precificação da Uber. Há um sentimento por parte dos consumidores do preço
“normal”, “padrão”, da Uber (ou quando o multiplicador é 1) de um método de
precificação justo, assim como o preço final da corrida. Dessa forma, quando há
a precificação dinâmica, os argumentos e os comportamentos podem mudar. Há
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uma sensação de quando mais se precisa do serviço ele pode estar mais caro.
Esses relatos indicaram o preço final e a falta de informação como principais
influenciadores de suas opiniões.
De outra forma, alguns participantes apresentaram achar justo a
precificação dinâmica. Para esses integrantes, saber o preço final da corrida,
mesmo na tarifa dinâmica, oferece ao consumidor uma melhor opção para
compararar com outras ofertas, como o táxi, por exemplo, que podem não
possuir esse método de precificação. Por fim, os participantes indicaram se
entendem ou não a precificação dinâmica e os motivos pelo qual a Uber utiliza
esse método de precificação nas avaliações de justiça dos usuários.

4.2.4 MOTIVOS

Os participantes da pesquisa disseram que, em geral, estão atentos às
informações que a Uber fornece sobre a precificação de seus serviços. Apesar
disso, não souberam informar como a Uber precifica seus serviços e como ocorre
a precificação dinâmica. Alguns autores (MONROE, 2003; NICOLAU, 2013;
CAMPBELL, 1999) defendem que as empresas devem estar atentas a quais
motivos informam aos usuários, sobre o método da precificação utilizado e como
os consumidores se comportam em relação a mudança nos preços. As principais
palavras utilizadas nos argumentos dos participantes sobre o tema foram
“dinâmica”, “táxi”, “explicado”, “preço”, “pagar”.
Nenhum dos participantes indicou entender a precificação da Uber,
entretanto, quando há a precificação dinâmica, alguns participantes informaram
continuar não entendendo o motivo para a mudança nos preços, enquanto outros
participantes indicaram que a mudança ocorre com base numa relação de oferta
e demanda do aplicativo.

Eu não gosto! Não é claro [precificação dinâmica]! [...]Deve ser
alguma coisa parecida com a questão do relógio do táxi que eu
não sei como é calculado isso. (Cristina)
Eu não gosto porque não é claro [precificação dinâmica]! (Pedro)
Eu conheço [precificação dinâmica] pelo valor alto, agora como
funciona eu não sei não. (Paulo)
Geralmente as empresas mexem no preço pra impactar a
demanda, mas nesse caso eles conseguem impactar até a oferta
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bem rapidamente que é a questão dos motoristas irem pro local.
Tá explicado. Não gostei. [Risos] (Marcelo)

Apesar de relatarem estarem atentos a precificação dinâmica no
aplicativo, apenas uma parte dos entrevistados indicou entender o motivo pelo
qual a Uber utiliza a tarifa dinâmica. Mesmo aqueles que indicaram não entender
como ocorre a precificação dinâmica apresentaram opiniões em relação ao
método como, por exemplo, entender a dinâmica como um preço mais alto do
que normalmente pagam pela corrida ou comparando a tarifa dinâmica como a
“bandeira 2 do táxi”.

Por fim, há uma sensação nos participantes de não

possuírem informação suficiente para analisar a justiça durante a mudança nos
preços, podendo, portanto, considerar a mudança como injusta para o usuário.

4.2.5 NÍVEL DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

O nível de informação ao consumidor foi uma característica que os
participantes indicaram que antecede os julgamentos de justiça dos preços da
Uber. Os relatos dos integrantes apresentaram um sentimento de controle dos
preços quando há mais informação prestada pelo aplicativo em oposto do que
acontece quando há pouca informação. As palavras mais frequentes utilizada
pelos participantes foram “caro”, “multiplicador”, “quanto”, “preço”.
Um estudo realizado por Li Miao e Anna Mattila (2007) indica que uma
grande quantidade de informações disponíveis em um ambiente de comércio
eletrônico exige um considerável esforço cognitivo do consumidor para tomar
uma decisão. Assim, há evidências de que os profissionais de marketing revelam
estrategicamente (ou ocultam) certas informações, na tentativa de influenciar as
escolhas dos consumidores. Nesse sentido, é esperado que as informações de
preços altamente transparentes resultem em uma maior confiança nas
percepções de justiça de preços dos consumidores. As autoras concluem que
um contexto de transparência alta auxilia as percepções de justiça de preço dos
consumidores, a disposição a pagar (WTP) e a confiança dos métodos e preços
praticados pela empresa.
Em relação a Uber, os participantes indicaram faltar informações de
preços da empresa, alguns por não entender a relação de oferta e demanda do

71

aplicativo, como no subcapítulo anterior, e outros por identificar que os
multiplicadores são definidos por um algoritmo eletrônico.

Falta informação para o consumidor! (André)
Sobre o que eu não entendo eu não opino. (Felipe)
Como eu não concordo com a precificação dinâmica, ela [Uber]
explicando ou não, por ser uma forma digital, eu discordo dela
totalmente. (Pedro)

Por fim, há um sentimento por parte dos participantes de que a Uber pode
manipular os preços e as informações para lucrar mais. Não há informações para
o consumidor sobre a oferta e a demanda. Outro fato que estimulou o argumento
dos participantes quanto a Uber poder influenciar os preços foi a decisão de
esconder o multiplicador da tarifa dinâmica para os usuários.

4.2.5.1 A SUPRESSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE O MULTIPLICADOR DO PREÇO
DINÂMICO

Os integrantes da pesquisa se dividiram entre gostar, não gostar ou serem
indiferentes à supressão da informação sobre multiplicador do preço dinâmico
pela Uber. A maioria dos participantes discordou dessa atitude, argumentando
que se as informações sobre os preços já não eram transparentes, com a
remoção da informação do multiplicador ficou ainda mais difícil realizar o
julgamento de justiça. Para esses participantes, a informação do multiplicador
aumenta a sensação de controle sobre os preços, permitindo a eles saber quanto
estão pagando a mais pelo serviço, sobretudo quando não possuem referências
anteriores.

Eu gostaria de saber do multiplicador dinâmico, entendeu? Para
eu ter mais base para tomar minha decisão de compra. (André)
Como eu sou uma pessoa que pega viagens longas, eu não
gostei da questão de não poder mais ver como é que está o
preço. (Joana)
Eu acho que quando você tinha noção de quanto estava mais
caro eu achava mais legal. Eu concordava mais. (Carlos)

Os participantes indicaram diversas opiniões a respeito da supressão do
multiplicador da tarifa em viagens. Há uma indicação de que o multiplicador
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continua auxiliando aos usuários a tomarem melhores decisões em viagens,
como acontece no domicílio. Há uma sensação de estarem sendo mais
“respeitados” e uma justiça percebida em preços melhor por parte da Uber em
relação a tarifa.
Eu realmente não gosto disso [esconder o multiplicador da tarifa]
porque antes eu tinha mais ou menos uma noção [do preço].
Antes [o aplicativo] me avisava “espera mais uns 2 minutos que
seu preço pode cair”, então eu esperava. Agora eu não tenho
mais isso, então eu não tenho mais noção de quanto é o preço
normal. [...] quando eu pego em viagem [fora do domicílio] é
exatamente isso, eu estou precisando muito pegar e eu não faço
a menor ideia de quanto custa normalmente, e aí eu vou acabar
pegando. (Joana)
Se você chega em um lugar e você tem toda explicação do
porquê [a tarifa dinâmica] é assim você vai se sentir mais
respeitado. (Cristina)
Eu já tinha uma desconfiança. Agora estou só confirmando.
(Angélica)

Outros participantes relataram ter feito o download do aplicativo depois
que a informação do multiplicador havia sido removida, portanto, não poderiam
opinar sobre o assunto, mas indicaram possuir uma desconfiança de que o
verdadeiro motivo para a supressão do multiplicador seria o aumento de lucros.
Nunca vi isso gente! Acho que não peguei essa época não. (Angélica)

Por fim, alguns participantes indicaram não se importarem com o fato da
Uber

ter

subtraído

a

informação

sobre

multiplicador,

pois

ficavam

desconfortáveis ao ser informados o quanto a mais pagariam pelo serviço. As
situações de viagens foram consideradas especiais, pois são momentos em que
se espera gastar mais e nos quais as pessoas se preocupam mais com o lazer
e ficariam com a informação do multiplicador na memória. Nesse sentido, a
informação poderia atrapalhar a experiência turística.
Se eu visse o multiplicador eu nunca ia querer pegar a Uber.
(Alexandre)
Eu acho que não faz diferença para mim agora porque eu não
presto atenção nisso. Quando eu estou viajando eu vou ser essa
pessoa que vai entrar no Uber falando: “Cinco vezes mais caro!”.
(Natália)
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Eu continuaria usando. Eu só peço Uber quando eu realmente
preciso. “Ah vai estar com o multiplicador”, mas ah eu realmente
preciso. Em casos que não preciso eu não uso. (Adriana)
Eu acho que [em turismo] eu me importaria menos! (Patrícia)
Quando a gente está em viagem a gente está predisposto a
gastar [mais] e pensar só no lazer, entendeu? (Alexandre)

As opiniões sobre se os participantes gostam ou não da supressão do
multiplicador da Uber em viagens despertou a percepção de justiça em preços
em viagens pelos participantes que indicaram a qualidade como um fator
importante na avaliação de justiça.

4.2.6 QUALIDADE PERCEBIDA

Os participantes indicaram se preocupar com a avaliação da qualidade
em serviço para a avaliação de justiça em preços da Uber. A opinião dos
participantes corrobora o argumento de alguns autores (XIA; MONROE; COX,
2004; MARTINEZ et al., 2013) que existe uma relação entre as percepções da
qualidade e de preços para os consumidores. Sendo assim, é possível justificar
um aumento nos preços se houver um aumento na qualidade correspondente.
A percepção de qualidade por parte dos consumidores foi um tópico que
acompanhou toda a discussão do grupo. Há uma preocupação dos participantes
em relação à qualidade que recebem pelo serviço da Uber, sobretudo depois de
afirmarem que o serviço tem “caído de padrão” com o tempo. As palavras mais
utilizadas pelos participantes nos argumentos foram “motorista”, “carro”,
“serviço”. Martinez et al. (2013) indicam as dimensões da qualidade em serviços
e em serviços no turismo. As dimensões incluem: facilidade de uso, facilidade de
navegação, facilidade de compreensão, utilidade, eficiência, privacidade, risco,
garantia, disponibilidade, tempo de resposta, informação e apelo visual. Outras
dimensões já relatadas neste estudo foram indicadas pelos autores como:
atendimento ao cliente, segurança e confiança. Além dessas dimensões, outros
dois aspectos serão analisados na próxima seção: valor e preço.
A facilidade de uso, navegação e compreensão foram características
indicadas pelos participantes que apresentam a Uber como um aplicativo
compreensível e claro para os consumidores.
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Em Miami já tinha a cor do carro, que agora tem aqui e não tinha
na época. Isso foi importante porque a gente consegue
identificar pela cor também, né? [...] para mim quando teve a cor
do carro para mim foi ótimo. Tem pessoas que não identificam o
tipo de carro. Eu estava em outro país, eu não sabia. Aqui agora
está assim, quando vem o carrinho vermelho eu já fico feliz
porque as vezes eu não enxergo a placa, tenho problema de
visão, então quando é um carro vermelho eu acho que é o meu,
eu vou lá e pergunto, entendeu? É mais prático realmente para
algumas pessoas. (Cristina)

Os participantes indicaram que há uma sensação de facilidade no uso da
Uber em relação ao serviço e ao aplicativo. Além disso, também indicaram que
em viagens eles percebem que possuem as mesmas sensações que na cidade
de origem. O uso do aplicativo, a forma de solicitação, e que as informações
prestadas ao consumidor são pontos positivos para a experiência do usuário.
A eficiência e a utilidade, também foram pontos positivos destacados
pelos participantes.

Em relação a Uber eu gosto muito. Eu acho que o Uber de
alguma maneira ele veio para melhorar um trabalho que estava
sendo muito mal feito que era pelos taxistas. Depois que eles
apareceram vários taxistas melhoraram no aspecto de
atendimento, essas coisas, até mesmo pelo medo de perder o
público. Acho que o Uber veio para melhorar o sistema como um
todo. (Paulo)
Minha experiência com a Uber é diária. Eu pego Uber quase todo
dia para vir para o trabalho, geralmente porque eu tenho muita
coisa para trazer, né? De peso, de comida, de bebida, então eu
praticamente todo dia. Eu venho trabalhar de segunda a sexta
uns 3 a 4 dias eu venho de Uber. Um dia eu venho de metrô
[Risos]. (Cristina)

Os participantes indicaram que a utilidade e a eficiência da Uber são
fatores que contribuem para o dia a dia do consumidor. Os argumentos indicaram
que a Uber melhorou a eficiência de um sistema que não estava agradando as
pessoas, que era o serviço de táxi. Além disso, a utilidade da Uber é uma forma
de auxiliar alguns consumidores a ir e voltar para o trabalho diariamente em
determinados contextos, substituindo o “transporte público” ou o “carro
particular”, por exemplo.
Sobre a privacidade e o risco, os participantes indicaram seus
sentimentos em relação ao aplicativo. Ainda que percebam que há uma

75

sensação de privacidade na Uber por parte do consumidor, há também uma
sensação de risco e desconfiança associados ao uso por parte dos motoristas.

O motorista falou mais do risco que eles correm porque
querendo ou não, a gente preenche o formulário, mas não tem
muito sobre os nossos dados, só quando a gente coloca o
cartão. Mas e se eu só usar dinheiro? A Uber não tem dado
nenhum meu. Eles [os motoristas] não! Eles passam por um
processo, tem uma avaliação de todos os documentos, e aí
acaba que eles que ficam muito em risco, porque o passageiro
pode ser qualquer pessoa. (Vanessa)
Peguei uma mulher motorista ontem vindo para o trabalho e ela
disse para mim que recusa passageiros homens e que paguem
em dinheiro. É uma escolha dela. No aplicativo com o cartão
você tem informação, se você paga em dinheiro você só tem o
cadastro da pessoa. (Cristina)

Os participantes defenderam estarem seguros das informações que
oferecem a empresa e sentem que a privacidade ocorre com a Uber. Entretanto,
para o motorista essa mesma situação é um risco, pois o condutor não sabe se
realmente o perfil é da pessoa que solicitou o carro. Essa sensação de risco é
transmitida ao consumidor que relata estar preocupado com alguma
possibilidade de perigo que possa ocorrer tanto para o motorista quanto para o
usuário.
Sobre a garantia, disponibilidade e tempo de resposta, as discussões
incluíam argumentos positivos a Uber, inclusive comparado a outros modais.

Para quem não tem carro igual a mim, que não tenho carro, e
não tenho carteira, me sinto dona de um carro que é a Uber.
Você escolhe ir e vir em qualquer horário. Antigamente você
dependia de carona, se não, era transporte público. Agora no
caso não! Eu tenho um carro e com motorista! [Risos] (Patrícia)
O Uber acho que veio para ajudar. Para mim, a Uber se tornou
uma dependência, pois vou a hora que eu quiser, volto a hora
que eu quiser. (Alexandre)

A sensação que os participantes indicaram possuir quanto a garantia,
disponibilidade e tempo de resposta é que eles podem ir e vir em qualquer
horário, que sempre terão o serviço disponível. Além disso, há um
comportamento que pressupõe a existência da Uber nos lugares que utilizam o
aplicativo, inclusive no turismo. Dessa mesma forma, há uma sensação de
decepção quando o serviço não é oferecido no local que pretende visitar.
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Em viagem eu sou mais de usar o Uber! É que tem alguns que
são mais locais ne? Não sei, a Uber dá essa sensação que já
está global, então onde eu for vai ter um Uber eu vou poder usar.
(Maria)
É decepcionante quando não tem. Na Alemanha! Pólo
econômico, não tem Uber? Isso não existe! (Adriana)

A garantia, disponibilidade e tempo de resposta da Uber adquirida na
origem do turista e a imagem global da empresa, levam ao consumidor a
acreditar que podem utilizar o serviço na cidade que vão visitar em qualquer
momento que precisarem. Nesse sentido, quando não há disponibilidade do
serviço, os relatos indicam uma sensação de “decepção” com a empresa.
Além disso, os participantes indicaram negativamente um tempo de
resposta não quanto ao serviço de transporte, mas quanto as reclamações no
aplicativo.

A Uber não possui um ponto fixo para recorrer, sabe? Às vezes
você recorrer ao aplicativo, que você manda uma mensagem,
que pode ser respondida a qualquer momento a qualquer hora,
entendeu? O que a empresa tem que pensar é no sentido de
você ter um tempo de resposta ao cliente, porque ele também
tem uma vida que precisa ter respostas rápidas. (Paulo)

A falta de disponibilidade de um ponto fixo e a demora no tempo de
resposta das reclamações com a Uber foram os motivos indicados pelos
participantes para uma redução na sensação de garantia de resposta nas
reclamações com a empresa. Esse sentimento pode justificar o fato de que
algumas pessoas não realizam reclamações junto à empresa. Com isso, foi
observado o desejo de alguns entrevistados de que o aplicativo tivesse um canal
para reclamações menos confuso e mais rápido.
Quanto a informação e apelo visual da Uber, os relatos se dividem entre
os que acreditam que a Uber oferece um nível de informação adequado e isso
auxilia na sensação de segurança. Outros relatos que indicam que as
informações do aplicativo são inadequadas para o consumidor, o que pode gerar
uma sensação de insegurança. O apelo visual para os participantes apresenta
uma empresa “legal” e “sofisticada” e “diferenciada”.
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Eu acho que a Uber te deu essa segurança de saber se o cara
não está desviando ou se ele está se desviando. Eu acho que
você sempre pedir para ele seguir o trajeto as vezes você tem
que tomar cuidado por que o aplicativo pode mandar vocês para
um lugar estranho. Já aconteceu comigo de ele falar “O
aplicativo está mandando eu entrar nessa rua aqui, e eu não
conheço. Você se importa de eu pegar um outro trajeto?”. “De
forma alguma!”. Aí eu confio nesse cara. (Carlos)
Uma empresa sofisticada e diferenciada! Tem tudo! (Luciana)
Não é só aqui no Rio de Janeiro, sabe? [A Uber] tem em muitos
lugares e eu senti uma coisa muito “ah, olha o que a gente fez,
nós somos legais”. (Joana)

Segundo o relato dos entrevistados, ao mesmo tempo em que a
tecnologia auxilia a prestar melhores informações aos consumidores, há uma
preocupação se essa informação é realmente adequada na prestação do serviço
da Uber. O caminho que o carro vai seguir com base no GPS, por exemplo, foi
um tópico que ilustrou que o nível de informação que o aplicativo proporciona
pode não ser correto, e isso pode gerar inclusive sensação de insegurança para
os usuários. Em contrapartida, o nível de informação prestado em relação ao
perfil do motorista, carro, placa e cor do veículo, é bastante satisfatória e gera
uma sensação de segurança aos usuários. Os relatos indicaram também que
motoristas mais experientes podem auxiliar a prestar informações corretas sobre
o trajeto e dicas gerais sobre como utilizar o aplicativo melhor, quando as
informações do app podem não ser adequadas.
O apelo visual da Uber segundo os participantes é positivo, porém, com a
“queda da sensação de qualidade”, algumas “informações negativas sobre os
donos da empresa”, “assédio sexual dos motoristas com consumidores”,
“informações dos motoristas sobre a exploração que ocorre na Uber” tem gerado
controvérsias nos relatos sobre o apelo visual da Uber. Apesar disso, os
participantes indicaram que gostam do apelo visual da Uber.
Por fim, a sensação de qualidade avaliada pelos participantes sobre a
Uber indicou que há uma percepção de que a empresa vem diminuindo no nível
geral de qualidade com o tempo. As justificativas apresentadas nos relatos dos
participantes para tal sensação foram a relação motorista-consumidor, a falta de
rigor da empresa com a atuação dos motoristas e a falta de um treinamento
rigoroso por parte da Uber aos condutores.
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No início, os motoristas eram bem cordiais. (Natália)
Caiu muito a qualidade dos motoristas, sabe? (Joana)
A qualidade caiu bastante. (Alexandre)
Eu estava conversando com o motorista de Uber e voltando pra
Niterói. O “cara” [motorista] começou a falar umas coisas do tipo
“você sabe que quando eu entrei tinha exame toxicológico, agora
não tem mais! Antes, não importa quantas estrelas você tinha,
eles sempre te mandavam uma mensagem e você tinha que
aparecer: ligar uma câmera e mostrar que é você que está
dirigindo, isso acontecia com todos os motoristas. Hoje em dia
isso só acontece com os motoristas que estão abaixo da média
e o exame toxicológico não tem mais”. (Joana)
Eu já conversei com um motorista que disse que mudou muito o
serviço para entrar que antes era outro nível total. (Maria)
Bagunçou por que parece que eles não deram conta do
contingente, entendeu? Porque bombou! O Uber bombou no
Brasil. Eles [a Uber] não estavam preparados. (Adriana)
A qualidade realmente caiu muito, eu me interessei pela Uber
quando começou a vir um boom na internet dizendo que o
padrão era altíssimo, que ele saia do carro para abrir a porta
para gente, que tinha a água, que tinha a bala, enfim, isso tudo
foi realmente no início, começou assim. Eu peguei essa época,
e agora caiu muito o sistema, eu baixei até no meu celular o
Cabify, mas uma coisa que eu gosto muito no Uber é que ele
aceita dinheiro. Mesmo a qualidade tendo caído assim, as vezes
o valor ainda é menor do que um táxi. (Cristina)

Os relatos destacam um incômodo ao fato da Uber não treinar e não filtrar
adequadamente seus motoristas e os participantes indicam que a empresa
deveria se posicionar em relação a isso.

Eu acho que depende muito da Uber meio que treinar seus
motoristas. Agora não tem programa de treinamento para seus
motoristas. Por mais que não sejam funcionários diretos, eles
tinham que prezar por algo dentro da empresa que foi
desvalorizado. Acho que se perdeu aí. (Pedro)
Eu acho, eu acho que a empresa tinha que ter um
posicionamento, com fiscalização, com controle. Acho que
desde o primeiro momento eles tinham que estabelecer regras
de quantas pessoas poderiam entrar, para poder pensar na
população como um todo. Eu enquanto Uber quero ganhar
dinheiro? Quero? Mas eu não quero ganhar dinheiro a qualquer
custo prejudicando a população. Eu quero ganhar dinheiro
dentro de uma normalidade, que eu possa pensar na poluição.
Eu não posso pensar em um trafego extremamente intenso, eu
não posso não pensar em fazer um pente fino nessas pessoas
que estão entrando, eu não posso pensar que qualquer um pode
[trabalhar com a Uber] e vira essa bagunça, esse “oba oba”.
Tenho que fiscalizar, isso em nenhum momento eles se
posicionaram. (Luciana)
Para você entrar no táxi não é de qualquer maneira, você tem
que esperar a substituição. Na Uber você tem hoje o aplicativo,
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você já tendo carro você já pode começar. Já até baixou o ano
que você pode [se tornar motorista da Uber]. Antigamente era 5
anos no máximo que você podia, hoje em dia qualquer um!
Qualquer um! E aí caiu muito a qualidade em relação ao veículo
como um todo. [...] eu acho que de tempo em tempo deveria
haver algum tipo de reciclagem, mas como é que vão fazer
reciclagem se nunca fizeram nem triagem? (Paulo)

As dimensões da qualidade indicada por Martinez et al. (2013) auxiliam a
análise mais sistemática das opiniões dos consumidores da Uber tanto para
relatos favoráveis ao uso do aplicativo, quanto para relatos desfavoráveis ao uso
do aplicativo.
A avaliação final de qualidade dos participantes auxiliou em uma boa
percepção de valor do aplicativo. Na mesma perspectiva dessa avaliação, há
uma avaliação positiva por parte de alguns participantes sobre a justiça
percebida em preços da Uber. Entretanto, os integrantes salientam que a
percepção de justiça pode variar dependendo do preço dinâmico que é oferecido
pelo serviço, visto que a qualidade oferecida pelo serviço não muda.

A priori eu achava que seria sensacional, que a proposta [da
Uber] seria na verdade um serviço com motorista especial, com
aguinha, com balinha, com uma experiência fora do normal,
sofisticado e com preço mais acessível. O primeiro contato que
eu tive, inclusive para viagem, foi exatamente um desconto
absurdo no meu cartão de crédito, pois eu não sabia e não tinha
conhecimento da bendita dinâmica. (Luciana)
Eu peguei o [serviço da Uber] X. A gente já tem um pouco de
noção que é um Uber mais barato, com uma qualidade menor,
mas não é razão para ele estar caindo aos pedaços, sabe?
(Joana)
Alguma coisa aconteceu que a qualidade caiu mesmo. A sorte é
que eles têm muitos usuários e o preço é bom. Essa é a sorte.
O brasileiro não tem essa característica de questionar e de
correr atrás, entendeu? A gente se acomoda com as coisas.
Enquanto está bom a gente continua. (Cristina)
Minha experiência com a Uber foi excelente! Os veículos bem
conservados, bem novos, entendeu? Atendimento comigo foi de
qualidade, não só essa questão de balinha ou água, a questão
do caminho, todos eles souberam chegar até o destino com
tranquilidade, com facilidade e o preço bem acessível. A gente
já paga só de entrar dentro do táxi! (Henrique)

A maioria dos participantes indicaram que a qualidade percebida na Uber
vem caindo com o tempo, entretanto, a justiça em preços continua positiva. De
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outra forma, uns participantes argumentaram não estarem incomodados com a
qualidade percebida e os preços estão bem acessíveis para o usuário da Uber.
As diversas opiniões que antecedem a avaliação de justiça podem levar
os participantes a julgar os preços como injustos. Os relatos indicaram que, para
os participantes que consideram os preços como injustos, diversas ações de
consequências podem ocorrer com o usuário e com a empresa. A próxima seção
pretende analisar as consequências do julgamento de preços do usuário da
Uber.

4.3 PERCEPÇÃO DE INJUSTIÇA EM PREÇOS PRATICADOS PELA UBER:
CONSEQUÊNCIAS

Os participantes indicaram que podem perceber injustiça nos preços
praticados pela Uber. Esta seção pretende analisar as potenciais consequências
desse julgamento.

4.3.1 BOCA A BOCA NEGATIVO

Os participantes indicaram realizar boca a boca negativo quando
percebem que há uma injustiça percebida em cobranças da Uber. O
comportamento dos integrantes da pesquisa concorda com o apresentado por
alguns autores (MARTINEZ et al., 2013; MAYER; ÁVILA, 2006) que os
consumidores informam a outros consumidores sobre suas avaliações de
injustiça nos preços. As palavras mais frequentes utilizadas pelos participantes
sobre o tema foram “avaliação”, “estrelas”, “exemplo”, “motorista”.
Os

argumentos

indicaram

que

o

principal

comportamento

dos

participantes que percebiam injustiça nos preços era avaliar no próprio aplicativo
as corridas que acreditaram não estar com o preço justo. Em seguida, reclamar
nas redes sociais como um comportamento resultante da injustiça nos preços
cobrados pelo aplicativo da Uber.

O filho de uma amiga passou mal [no carro] e veio uma cobrança
abusiva! O bebe nem vomitou, o bebe golfou, ela com lenço
umedecido limpou, banco era de couro, onde não tinha nenhum
tipo de sujeira. Veio cobrança abusiva de mais de 100 reais só
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porque o motorista falou que [o bebê] vomitou no banco. Isso é
inadmissível. Hoje em dia você faz campanha e coloca no
Facebook ou onde você quiser, e a coisa funciona, dá muito
efeito! Ela colocou no Facebook, colocou em tudo, nunca obteve
resposta. (Luciana)

Os participantes indicaram realizar o boca a boca na própria plataforma
da Uber com as estrelas e os comentários que podem realizar no perfil dos
motoristas. Há uma sensação de “não acontecer nada” e indiferença na opinião
dos participantes quando realizam o boca a boca na plataforma e há uma
sensação de insatisfação com a Uber. De outra forma, alguns participantes
indicaram que tiveram suas reclamações atendidas e ainda receberam bônus de
descontos em viagens para próxima corrida.
Outro comportamento apresentado pelos integrantes foi boca a boca
virtual, pois publicaram nas redes sociais os acontecimentos que levaram a
sensação de injustiça. Por fim, além do boca a boca, os participantes apontaram
uma possível diminuição na vontade de utilizar a Uber novamente se perceberem
que foram cobrados preços injustos pelo serviço.

4.3.2 INTENÇÕES DE COMPRA

Os participantes relataram se sentirem menos motivados a utilizar
novamente a Uber como consequência da percepção injusta nos preços. As
empresas podem perder seus clientes com a percepção de injustiça nos preços,
visto que os consumidores modificam seu comportamento sobre intenção de
compra e recompra futura (MURPHY; PRITCHARD, 1997; MONROE, 2003). As
palavras mais utilizadas nos relatos dos participantes sobre o assunto foram
“aplicativo”, “táxi”, “cancelar”, e as opiniões dos participantes indicaram
inicialmente esperar dentro do aplicativo para verificar o comportamento da
dinâmica dentro dos próprios serviços da Uber e obter preços melhores. Caso
isso não seja possível, os relatos mostraram que os participantes podem deixar
de utilizar a Uber para utilizar outros aplicativos ou outros modais para tentar
“fugir” da sensação de injustiça nos preços praticados pela Uber.
Se eu vejo que o Uber está caro eu dou uma esperada, uma
atualizada, para ver se [o preço] muda. (Adriana)
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Eu continuaria pegando a Uber, mas daria um jeito de pagar
mais barato! (Alexandre)
Eu só sei que quando a gente entra [no aplicativo da Uber] e está
na dinâmica a gente sai na hora por já sabe que é a treva! [...]
Você tem o táxi ali, se der algum problema com você, você tem
todo o respaldo necessário porque o táxi é obrigado a pagar.
Existe legislação, existe um respaldo pra isso, você tem 40% de
desconto em qualquer um desses [outros aplicativos de
mobilidade], não tem dinâmica e você sabe quanto vai pagar
porque está marcando ali [no aplicativo], porque você vai pegar
isso aqui [Uber] e se surpreender? (Luciana)

Alguns participantes indicaram ir diretamente a outros aplicativos ao
perceber que os preços estão injustos, sobretudo na tarifa dinâmica. Outros
participantes indicaram esperar pela Uber e observar a tarifa dinâmica para
aguardar que os preços voltem a faixa de preços aceitáveis pelo usuário. Por
fim, caso os preços não estejam justos para os participantes eles decidem ir para
outros modais ou outros aplicativos de mobilidade.
Vale ressaltar que a maioria dos participantes indicaram não serem
dependentes da Uber. Os relatos indicaram que não se sentem fiéis a Uber seja
na cidade em que residem ou em turismo. Mesmo aqueles participantes que
possuem somente o aplicativo da Uber, podem estar dispostos a alternativas de
mobilidade, caso percebam a injustiça nos preços.
Por fim, como depende do contexto, os participantes indicaram que a as
intenções de compra e recompra da Uber não são fixas mesmo quando há
percepção de injustiça. Nesse sentido, os participantes podem utilizar ou
reutilizar a Uber mesmo que exista percepção de injustiça nos preços.

Você viajou para São Paulo, você está na Zona Leste e quer ir
para o outro lado da cidade, para a Zona Oeste e está sozinho.
Eu nunca pegaria um Uber. Eu pegaria o metrô. Pagaria uma
passagem só, no máximo faria uma transferência, sei lá, de linha
né? E pronto. Varia muito de vários aspectos. Da distância, se
está sozinho ou não, das condições climáticas, horário, trânsito.
(André)
Bom, nessas ocasiões [preços injustos na Uber] o que eu faço?
Eu fico amiga de um Uber, já peço para o motorista me buscar e
tal hora você liga no particular. Eu faço isso. (Adriana)
Você fala “Vou esperar só mais um pouquinho”, aí dobra! “Não
era isso que eu queria!”. É que as vezes não dá mais tempo, ou
você ainda tem um tempinho. Quando você está em cima [da
hora] “vou olhar agora”. 10 reais mais caro! Vai ter que ser.
(Joana)
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Os participantes indicaram que podem pagar o preço injusto da Uber e
voltar a utilizar o serviço ou utilizar o transporte público e o táxi, como alternativa
aos preços injustos. Houve indicações também de que alguns participantes se
antecipam a precificação injusta da Uber (quando é possível prever) como em
um evento ou em viagens. Dessa forma os participantes não reutilizam o
aplicativo da Uber e evitam a imprevisibilidade nos preços, podendo inclusive,
utilizar o motorista da Uber para combinar preços e tarifas fixas na recompra.

Era uma pessoa conhecida, né? Já tinha viajado com ele antes,
solicitamos e ele aceitou. Já tinha o Whatsapp! Ele fez o valor e
nós aceitamos. Sempre que nós precisamos ele nos leva, nos
ajuda. A minha esposa as vezes vai para o trabalho na Tijuca e
precisa, a gente utiliza. (Lucas)
Eu peguei um Uber em Orlando na Disney. Ele me cobrou uma
taxa, fixa, para pegar a gente no hotel e levar a gente nos
parques. Os estacionamentos lá dos parques são muito caros
com toda quantidade de dias, da quantidade de pessoas e o
estacionamento. Ficou mais barato do que se a gente tivesse
alugado um carro, entendeu? Quem foi comigo fez essa conta.
(Cristina)

Os participantes indicaram que utilizar o serviço de transporte que tiveram
na Uber de maneira particular pode ser uma alternativa aos preços instáveis e
podem utilizar o motorista particularmente com base na familiaridade com algum
condutor que trabalha na plataforma. Os relatos apresentaram que inclusive em
momentos de turismo, solicitar que o motorista atue particularmente também
pode acontecer para fugir da imprevisibilidade dos preços no destino.
Para os participantes que indicaram que podem pagar pelo preço injusto
da Uber, caso percebam que ainda é a melhor opção no contexto que se
apresentam, porém há uma indicação na diminuição da percepção de valor da
empresa.

4.3.3 PERCEPÇÃO DE VALOR

As opiniões dos participantes sobre o uso do aplicativo também indicaram
uma importante relação com o preço e o valor percebido. As palavras mais
utilizadas nos relatos foram “dinâmica”, “caro” e “táxi”. A literatura de preços
(MONROE, 2003; CHUNG; PETRICK, 2015) indica que valor se refere aos
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custos versus benefícios de uma compra. Vale ressaltar que os custos não são
somente custos monetários e questões como tempo e custos psicológicos
entram na avaliação do consumidor. Nesse contexto, os preços proporcionam
aos consumidores um valor maior ou menor, reduzindo ou aumentando custo do
serviço.
Os relatos dos participantes indicam que o serviço prestado pela Uber
possui uma boa percepção de valor dos consumidores. Os relatos indicaram
também que essa percepção se mantém nos diferentes serviços prestados pela
Uber e que a empresa possui boa percepção de valor se comparado a outros
modais de transporte.

Nem sempre acontece de valer a pena eu ir de Uber
comparando com ônibus, mas a minha cabeça já está assim: é
dois reais mais caro só! Então “Ah, vou né!” Aí penso assim: Vou
e volto de ônibus. Mentira! Na hora de voltar falo assim: “Ah, vou
voltar de [com a Uber de] novo.” Eu tenho isso. (Patrícia)
Comparando Uber ao transporte público eu também vejo curta
distância muita vantagem às vezes porque você está muito
próximo a um ponto, mas é contramão, pois você precisa pegar
duas conduções e as vezes sai mais caro que pegar um Uber.
(Alexandre)
[A Uber] vai custar mais, mas eu vou no ar condicionado. Hoje,
está chovendo, não vou pegar e ir até o ônibus. É mais o custobenefício. (Natália)

Os participantes indicaram que o uso do aplicativo é bastante influenciado
pelo fato de perceberem um valor e um preço adequados ao serviço, e se
comparado a outras ofertas de transporte. Os relatos também indicaram que os
comportamentos dos usuários mudavam dependendo do preço e valor que
percebiam na tarifa no momento da solicitação. O quadro 10 a seguir apresenta
um resumo dos benefícios versus sacrifícios apontado pelos participantes.
Quadro 10 – Benefícios versus sacrifícios da Uber
Benefícios

Sacrifícios

Qualidade

Preços

Segurança

Canais de reclamações confusos

Utilidade

Preços dinâmicos

Mobilidade

Custos psicológicos

Conforto

Baixo risco percebido na compra
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Confiabilidade
Marca forte
Familiaridade
Fonte: elaboração própria.

Os participantes indicaram que quando há a percepção de injustiça nos
preços da Uber ainda é possível utilizar o aplicativo ou não. Há muitos benefícios
reconhecidos pelos entrevistados no uso, e a marca se tornou top of mind. No
lado dos custos e sacrifícios o preço normal é justo quando comparado a outros
modais, o tempo de espera é bom; custos psicológicos são menores do que em
outros modais (medo, confusão de informações; sensação de maior controle da
situação). O sacrifício aumenta quando os preços dinâmicos estão em operação
– por ficarem altos ou por levarem a uma sensação de injustiça. Por fim, os
relatos indicaram uma preocupação com valor proposto pela Uber, sobretudo
pelo fato da precificação dinâmica.
Quando houve percepção de injustiça dos preços indicado pelos
participantes uma consequência apresentada nos relatos foi a diminuição da
percepção de valor da Uber. Nesse sentido, há um aumento no sacrifício
percebido pelo preço pago pelo serviço sem que exista um aumento
correspondente nos benefícios (MURPHY; PRITCHARD, 1997).

Eu pegava [Uber Black] e agora só pego o X porque o preço do
Black subiu tanto que não tive mais condição. (Joana)
A gente está reclamando aqui, mas ninguém deixa de usar. Eu
acho que a gente está acomodada. É difícil você tirar “Hoje eu
vou escolher o outro”, que está mais caro, mas o serviço é
melhor, mas a pessoa não quer pagar mais caro. (Cristina)
O pessoal não está disposto a pagar mais por uma coisa melhor
enquanto ele [o serviço da Uber] tiver um preço competitivo e
não for tão ruim assim. (Marcelo)

Os participantes indicaram que podem mudar de serviços da Uber (i.e.:
UberX, Uber Pool) para tentar obter melhores preços dentro do próprio aplicativo.
Além disso, os integrantes apresentaram que, apesar da diminuição na
percepção de valor, as pessoas continuam utilizando. Os motivos dos usuários
continuarem utilizando a Uber, segundo os participantes, é que as pessoas não
estão dispostas a pagar mais pelo serviço de transporte, pois já tiveram seus
preços ancorados para preços mais baixos. Da mesma forma pode acontecer
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quando há percepção de injustiça na tarifa dinâmica, em que os participantes
podem utilizar serviços menos sofisticados e pagar menos, para tentar aumentar
a percepção de valor. Entretanto, há uma indicação por parte dos participantes
de que mesmo buscando melhorar o valor, há uma diminuição na confiança nos
preços da Uber.
Além do valor, todas as categorias apresentadas nos argumentos dos
participantes destacaram quais as características da Uber fazem com que o
usuário escolha o aplicativo como transporte de mobilidade.
No caso da Uber a verificação dos benefícios versus sacrifícios indicada
pelos participantes pode levar os usuários a possuírem preferência da compra
eletrônica ao invés das ofertas de produtos ou serviços turísticos offline. Há,
portanto, uma preferência dos participantes pela Uber quando os critérios do
modelo da Figura 21(Estrutura do Modelo de Intenção de Compra de Produtos
Turísticos através do Comércio Eletrônico. Fonte: Nunkoo e Haywantee, 2013)
são apresentados. Apesar do sucesso, há uma preocupação dos participantes
com a justiça de preços da Uber quando há a tarifa dinâmica e que pode haver
uma diminuição na confiança com a empresa, caso haja percepção de injustiça
nos preços.

4.3.4 CONFIANÇA

Os relatos dos participantes indicaram que há uma diminuição na
confiança da Uber com a percepção de injustiça nos preços praticados pelo
aplicativo. Alguns autores (MONROE, 2003; NICOLAU, 2013) defendem que o
consumidor relaciona a confiança e a percepção de injustiça de forma
proporcional em relação a empresa. Dessa forma, a confiança diminui com a
percepção injusta nos preços. As palavras mais utilizadas pelos participantes
sobre esse tema foram “valor”, “avaliação”, “desconfiança” e os relatos
apresentaram uma confiança alta no uso aplicativo, porém, com a percepção de
injustiça nos preços, a confiança com a empresa pode diminuir.

Eu fico com a sensação de que eles fizeram tudo isso bonitinho
[aplicativo], “olha como vocês podem confiar na gente” e aí eles
1

Figura 2: Página 33
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largaram esse negócio muito fácil tipo “ah não! Não precisa mais
disso não, relaxa”. (Joana)
Eles dizem que que é lei da oferta e procura. Era a justificativa
pelo menos, né? (Carlos)

Os relatos apresentaram haver uma diminuição da confiança com o tempo
que a Uber foi se estabelecendo enquanto aplicativo de mobilidade. A sensação
de que as informações de preços estão sendo escondidas e a instabilidade da
precificação, sobretudo na precificação dinâmica, são alguns dos argumentos
utilizados pelos participantes para justificar essa sensação.
Tem em muitos lugares e eu senti uma coisa muito “ah, olha
como a gente fez, nós somos legais”. Sabendo que eles tiraram
[a informação do multiplicador] a gente fica “ah, talvez eles não
sejam tão legais”. (Joana)
É a forma que eles trabalham também. Quando ele [o aplicativo
da Uber] chega em um determinado local ele começa mostrando
[o multiplicador da tarifa dinâmica] e depois a tendência é tirar.
Aquela sensação que você tinha controle de quanto estava o
preço? Então, agora você não tem mais! (Carlos)

Conforme indicado pela teoria, há uma certa tensão nos argumentos da
Uber utilizar a precificação dinâmica em seus serviços e a percepção do
consumidor. Essa tensão pode diminuir a confiança que o consumidor possui da
empresa. Isso se dá pelo fato do consumidor sentir que perdeu o controle da
informação quando há a supressão do multiplicador da tarifa dinâmica. Dessa
forma, os consumidores se sentem reféns da Uber e sentem injustiça nos preços.
Esse sentimento de injustiça se intensifica ao saber que em algumas cidades a
informação do multiplicador ainda aparecem.
Além do sentimento de perda de confiança dos participantes, pode haver
um sentimento de diminuição na satisfação com a empresa como consequência
da injustiça percebida em preços.

4.3.5 SATISFAÇÃO

Os participantes demonstraram se preocupar com a satisfação da compra
que estão realizando dentro do contexto que era apresentado no julgamento de
preços. Alguns autores (MAYER, 2006; CHUNG, 2011) indicam que se o
consumidor acreditar ter um nível de serviço adequado, é possível que ele

88

acredite ser mais justo uma mudança nos preços do que um consumidor
insatisfeito. As palavras mais citadas pelos participantes sobre o tema foram
“aplicativo”, “corrida”, “motorista”, “cartão”.
Meu sentimento é que, com o tempo, as coisas foram ficando
mais, não sei... comecei a me sentir não tão satisfeita com o
serviço do Uber. Eu acho que eu peguei aquele início onde tudo
estava ótimo, mas as vezes ele demora muito e nem sempre
vale a pena. (Joana)
Eu acho um mal necessário. A Uber pode fazer uma disputa
entre taxista, entre modalidades de locomoção alternativa, táxi,
carros de aluguel, etc., e acaba quebrando esse lobby de
precificação da galera. Isso que eu acho interessante. (Pedro)
Quando eu falo da minha insatisfação eu estou fazendo um
comparativo. É claro que é importante que tivéssemos melhorias
e tudo isso, mas eu acho que para melhorar tudo isso tinha que
ter um órgão que fiscalizasse. Tinha que ter um controle no
número de carros. Eu já passei por um lugar que tinha uns 15
carros da Uber ali, eu falei “como está isso?” Não tem
fiscalização? Não tem controle, não tem ninguém que vai fazer
isso, não tem ninguém que você pode recorrer de verdade. Meu
cartão cobrou uma taxa, um valor absurdo, porque o motorista
me cobrou uma taxa. E aí? Como fica isso? É [recorrer na]
justiça? É PROCON? É injustiça! Minha insatisfação é essa!
(Luciana)
Para mim que sou morador da Baixada Fluminense e tenho que
percorrer trajetos gigantescos até chegar aqui no Centro do Rio
por exemplo, para mim foi ótimo. Outrora eu não poderia fazer
num táxi porque ficava muito inviável, a despesa mensal era
enorme. Hoje eu consigo fazer pela Uber. Atendimento até hoje
para mim foi muito tranquilo muito bom. Só tenho a agradecer
pelo serviço da Uber. (Henrique)

A maioria dos participantes indicou estarem insatisfeitos com o nível de
serviço oferecido pela Uber que parece estar se deteriorando. Alguns relatos
incluíam julgamentos de injustiça em preços e a insatisfação por parte dos
participantes. De outra forma, alguns participantes indicaram estar satisfeitos
com o nível de serviços e os preços de uma maneira geral, indicando que a
percepção de justiça em preços é bastante positiva para o usuário, sobretudo se
pensar em longas distâncias percorridas pelo serviço.
Eu tenho um ponto negativo em relação ao cancelamento dos
motoristas. Ocorreu o caso de eles cancelarem e me cobrarem
a taxa de cancelamento como se a culpa fosse minha,
entendeu? Eu tinha que ligar para lá, iniciei o processo e não
consegui rever. O valor era baixo, “insignificativo”, mas pela
questão de eu estar 20 minutos esperando um Uber, quando ele
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chegou cancelou e ainda me cobrou a taxa falando que não me
encontrou, entendeu? Eles estão pegando vício de motorista de
táxi. (Alexandre)
Todas as vezes que eu precisei falar com a Uber, extremamente
solícita, nunca questionaram absolutamente nada e sempre
devolvem o valor da viagem e as vezes ainda me dão um bônus
para usar na próxima. (Carlos)
Os motoristas cancelavam a viagem, me cobravam, eu ligava,
pedia o reembolso e meu destino era sempre pagar os 7, não
sei quantos reais na outra corrida. (Felipe)

Os participantes lembraram de algumas situações em que houve uma
cobrança de preços injusta e que isso levou a uma insatisfação com a Uber. Há
uma indicação de que os participantes comparam o nível de insatisfação que
possuem com a Uber com o serviço anterior de táxi. Além disso, os relatos
indicaram emoções negativas por parte dos participantes com a empresa como
consequência das injustiças percebidas nos preços.

4.3.6 EMOÇÕES NEGATIVAS

Os relatos dos participantes indicaram que sentiram emoções negativas
com relação a Uber quando julgaram os preços como injustos. Os argumentos
reforçam que há uma relação de emoções negativas e injustiça em preços
(MAYER, 2006; CHUNG, 2010). As palavras mais citadas pelos integrantes
sobre o tema foram “antigamente”, “táxi”, “dinâmica” e os argumentos indicam
que os participantes tiveram emoções de incerteza, desconfiança e dependência
com a Uber.

Quando chega na sua fatura do cartão 95 reais uma corrida aqui
do Centro ali, uns 10, 15 minutos! Isso é surreal, isso é absurdo!
A gente começou a ver muitas pessoas reclamando sobre isso.
Você pagar uma coisa que você não está sabendo é ser lesado.
[...] Essa proposta de ficar mais barato eu sinto que é uma
“balela” porque os taxistas amarelos aqui no Rio eles tem
aplicativos com preços muito mais convidativos, eu conheço
vários: 99, Easy táxi, Wappa, Pontual, são todos com descontos
de 40%, mais em conta que o Uber, não existe dinâmica, o
atendimento diferenciado e onde eles conhecem o caminho.
(Luciana)
Não vou dizer para você que eu estou 100% satisfeita, mas
ainda me atende. Eu acho que a gente tem um problema que a
gente não consegue se desvincular, eu tenho essa dificuldade
assim. (Cristina)
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Se olhar meu extrato de fatura de cartão, [são tarifas de viagens]
em curta distância. Eu mesmo fico p* assim porque é curta
distância. Daria para eu ir a pé, ou ir de ônibus aqui, mas por
dependência! (Patrícia)
Eu me senti muito dependente, e foi um dependente ruim, sabe?
(Joana)

Os participantes relacionaram as emoções negativas que possuem com
relação aos preços da Uber e o táxi. Houve emoções negativas (incomodo,
estabilidade, confusão) sobre o rumor da Uber possuir preços competitivos,
entretanto, alguns participantes indicaram que os preços praticados pela Uber
podem não ser tão melhores que os aplicativos de táxi. Além disso, há um
sentimento de dependência da empresa ao realizar pagamentos mesmo quando
não concordam com o preço cobrado pelo serviço.
Além das emoções, há uma indicação de que os usuários reclamam com
a empresa como consequência de quando percebem injustiça nos preços
praticados pela Uber.

4.3.7 RECLAMAÇÕES

Os relatos apresentados pelos participantes indicaram que estes
reclamam com a empresa quando há o julgamento de injustiça percebida nos
preços. Alguns autores (PETRICK, 2002; MARTINEZ et al., 2013; HINZ et al.
2011) indicam que os consumidores reclamam no site ou app da empresa, no
Reclame aqui e nos órgãos do governo que regulam e fiscalizam a atividade,
assim como no Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON) quando percebem
injustiça nos preços dos serviços. As palavras mais utilizadas pelos participantes
sobre o tema foram “e-mail”, “cartão”, “recorrer” e os relatos apresentam
dificuldades e confusão para os participantes na hora de reclamar com a Uber,
assim como a falta de um órgão que fiscaliza a atividade.

Eu acho que tinha uma época que dava para você mandar email, mas acho que agora todas as questões são pelo aplicativo.
Cheguei para o cara do Uber, era o motorista seguinte, “você
sabe como eu posso me comunicar com a Uber sobre isso
[injustiça nos preços]?”, ele “olha só, eu não sei! Pelo aplicativo”,
eu “moço, não tem um e-mail?”, aí ele “não! Que eu saiba não
tem um e-mail, tem que ser pelo aplicativo” e pelo aplicativo eu
não consegui e foi recente. (Joana)
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Em dezembro [2017] eu precisei [reclamar com a Uber] por
causa do meu cartão de crédito, que alguém passou uma corrida
no meu cartão. Não consegui! Não tinha contato nenhum, não
consegui mandar e-mail, não tinha essa opção no aplicativo
também. (Angélica)
Precisa ter alguém para fiscalizar tudo isso né. Você fazer uma
reclamação, não existe, você não precisa somente reclamar pelo
aplicativo, por aquele e-mail lá, existem vários pontos de apoio
na cidade que é da Uber. Inclusive aqui na Uruguaiana tem um,
entendeu? Você como cliente pode ir lá e fazer sua reclamação.
Agora a questão de ser ouvido e ser atendido eu não sei porque
eu nunca estive lá! Mas acho que pouca gente tem esse
conhecimento que aqui [Na Uruguaiana] tem [esse canal de
reclamações]. (Henrique)

Os relatos indicaram que os participantes querem reclamar com a Uber
sobre os julgamentos de injustiça. Há uma dificuldade por parte dos participantes
em realizar essas reclamações, pois não há um canal específico para reclamar
sobre preços. Alguns participantes indicaram conseguir resposta da Uber em
suas reclamações e outros participantes indicaram nunca ter obtido resposta da
empresa.
Por fim, os participantes indicaram desejar reclamar com a empresa
quando percebem injustiça percebida nos preços, porém, há uma confusão de
que canal utilizar para realizar a reclamação. É importante ressaltar que há um
sentimento por parte dos participantes de que a Uber não possui um órgão
fiscalizador e que existem locais físicos que a Uber utiliza como canal de
reclamações, porém, há um desconhecimento dos usuários sobre a
possibilidade de reclamar dessa forma.

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
De forma geral, os consumidores entrevistados nesta pesquisa percebem
os preços normais da Uber como sendo justos e vantajosos, no domicílio e em
viagens, quando comparados a outros modais de transporte, como taxis, opções
tradicionais de transfer ou de transporte para passeios turísticos.
Mesmo nas situações em que o Uber é mais caro, ele ainda é considerado
vantajoso. Por exemplo, o Uber é percebido como mais seguro, confiável e
conveniente do que opções mais baratas como ônibus e metrô em certos
contextos de viagem. A previsibilidade do custo do transporte e do caminho a
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ser seguido pelo motorista, bem como a facilidade do uso, teve destaque nos
relatos dos participantes, indicando que há maior sensação de controle quando
se usa o aplicativo em cidades desconhecidas. Por fim, a marca Uber se tornou
top of mind provocando um efeito social de adoção por amigos e familiares. No
entanto, nas cidades servidas por uma boa rede de transporte público, com
informações claras e de fácil acesso, os turistas indicam considerar o uso do
aplicativo dispensável.
As opiniões dos consumidores em relação à tarifa dinâmica se dividiram.
Foi possível observar que, ao contrário do que indica a teoria, a precificação
dinâmica é considerada aceitável por parte dos entrevistados. No entanto, como
era de se esperar, este é um método de precificação polêmico e que
desencadeia percepções de injustiça e emoções negativas em uma parcela
considerável de consumidores. Em especial, nas situações críticas, aquelas em
que se tem maior necessidade do serviço, consumidores sentem-se lesados pela
imposição de um aumento excessivo no preço do serviço, sem que tenha havido
aumentos correspondentes nos custos. Taxas consideradas abusivas e
cobranças indevidas também foram responsáveis por percepções de injustiça,
agravadas pelo fato de que os canais de reclamação são impessoais e confusos.
Segundo uma parte dos entrevistados, essas sensações de injustiça
cresceram na época em que a informação sobre o multiplicador da tarifa
dinâmica foi suprimida, mas parece ter havido uma adaptação dos
consumidores. Supreendentemente, muitos relataram preferir não conhecer o
multiplicador, especialmente em situações de viagens. Aparentemente, o
multiplicador é uma informação desagradável, que pode reduzir o prazer da
viagem para uma parcela dos turistas. Muitos concordam que a preocupação
com preços em viagens não deve dominar a experiência, deve-se estar
preparado para gastos maiores do que em casa.
As percepções de injustiça em preços observadas durante as entrevistas
vieram acompanhadas de emoções negativas, expressas em relatos enfáticos
de chateação, raiva, perda de confiança e redução da satisfação. Os
comportamentos resultantes são variados, desde estratégias pessoais para
evitar o preço dinâmico (esperar um pouco), combinação “por fora” do aplicativo
com motoristas conhecidos, adoção de novos aplicativos ou mesmo retorno ao
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taxi tradicional. Reclamações e boca a boca negativo em redes sociais também
são comuns, segundo os entrevistados.
Mas foi interessante observar que mesmo relatando sensações de
injustiça, a maioria dos participantes ainda se manteve fiel ao aplicativo, no
domicílio e em viagens. Esse comportamento aparentemente contraditório
possui uma racionalidade intrínseca. Há muitos benefícios reconhecidos pelos
entrevistados, o que indica que o aplicativo possui alto valor percebido: a relação
entre custo e benefício é considerada compensadora. Pelo lado dos custos e
sacrifícios, o preço normal é baixo o tempo de espera é bom, e os custos
psicológicos são menores do que em outros modais (redução do medo, menor
risco percebido; sensação de controle). O sacrifício aumenta quando os preços
dinâmicos estão em operação – por ficarem altos ou por levarem a uma
sensação de injustiça. Mesmo assim, é possível afirmar que o equilíbrio entre
sacrifícios e benefícios é muito favorável na maioria das situações. No entanto,
esse equilíbrio pode se tornar desfavorável se a empresa perder o controle do
serviço e de sua qualidade, se os preços deixarem de ser competitivos e se a
imagem começar a se deteriorar, como alguns participantes da pesquisa
relataram.
O hábito de usar no domicílio e a familiaridade com o aplicativo
impulsionam o uso do Uber em contextos de viagem. Assim, é possível afirmar
que quanto mais o aplicativo for adotado e usado por indivíduos para mobilidade
em suas cidades, maior a probabilidade de que esses mesmos indivíduos
adotem o Uber nas suas viagens, evitando aplicativos locais pouco conhecidos,
mesmo tendo que se submeter à tarifa dinâmica. No entanto, foi possível
observar que os usuários fiéis da Uber utilizam estratégias alternativas para
evitar preços altos e injustos. Muitas dessas estratégias burlam o funcionamento
do aplicativo e estabelecem relações diretas entre turistas e motoristas, outras
abrem espaço para novos aplicativos de mobilidade que evitam adotar a
precificação dinâmica, colocando em risco o futuro da Uber e a rentabilidade do
negócio.
Portanto, gestores devem estar atentos aos antecedentes e às
consequências da percepção de (in)justiça dos preços reveladas nesta pesquisa,
como indica o Quadro 11.
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Quadro 11: Antecedentes e Consequências da Percepção de (In)Justiça em
Preços
ANTECEDENTES

CONSEQUÊNCIAS

Comparação com outros preços

Boca a boca negativo

Inferência custo versus lucro

Intenções de compra

Precificação dinâmica

Percepção de valor

Motivos da mudança nos preços

Perda de confiança

Nível de informação ao consumidor

Diminuição na satisfação

Percepção de qualidade

Emoções negativas
Reclamações com a empresa

Fonte: elaboração própria
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão de como funciona a percepção de justiça do consumidor
na precificação dinâmica do aplicativo Uber é uma forma de aplicar as teorias de
psicologia dos preços no contexto do turismo e auxiliar a mobilidade do turista.
Os resultados contribuem tanto para a literatura da área quanto para prática das
empresas do setor.
Seguindo os objetivos desse estudo, primeiro observou-se como o turista
interpreta e avalia a precificação dinâmica praticada pela Uber e se a supressão
da informação sobre o multiplicador da tarifa dinâmica pode alterar a percepção
de justiça. Sendo assim, há um sentimento por parte dos consumidores do preço
“normal”, “padrão”, da Uber (ou quando o multiplicador é 1) de um método de
precificação justo, assim como o preço final da corrida. Entretanto, quando há a
precificação dinâmica, os argumentos e os comportamentos podem mudar.
Alguns participantes indicaram “não gostar” do método da precificação pelo fato
de que em alguns momentos, há uma sensação de quando mais se precisa do
serviço ele pode estar mais caro. De outra forma, alguns participantes
apresentaram achar justo a precificação dinâmica e a supressão da informação
do multiplicador.
Esse caminho permitiu verificar que a interpretação e o julgamento dos
preços dos turistas em relação a precificação dinâmica da Uber não são estáticos
e, portanto, variam com o contexto que são apresentados. Dessa forma, há
destinos turísticos e contextos em que a precificação dinâmica e os preços serão
mais aceitáveis ou justos que em outros contextos no turismo ou mesmo na
residência.
De uma maneira geral, é possível observar uma sensibilidade menor por
parte dos participantes em relação a preços dinâmicos da Uber em turismo,
sobretudo ao observar que em outras categorias de serviços esse método é
utilizado (ex: Hotéis, aluguéis de carro, passagem de avião), tornando a prática
já conhecida pelo turista. Assim, uma contribuição do presente trabalho indica
que o turista, que dispensa preocupações de justiça em preços no contexto da
mobilidade no destino, considera o lazer como foco principal da atividade
turística e, portanto, sabe como o mercado funciona e já está mais disposto a
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gastar mais para a atividade. Portanto, os turistas estão dispostos a aceitar o
método de precificação dinâmica da Uber com maior facilidade.
Para esses integrantes, saber o preço final da corrida, mesmo na tarifa
dinâmica, oferece ao consumidor uma melhor opção para compararar com
outras ofertas, que podem não possuir esse método de precificação. Esses
relatos indicaram o preço final e a falta de informação como principais
influenciadores de suas opiniões. Nessa perspectiva, parece inevitável a adoção
de preços dinâmicos, e cabe questionar até quando a concorrência da Uber ou
outros serviços turísticos vão continuar resistindo a adotar a prática de preços
dinâmicos.
Ao mesmo tempo que a sensibilidade é menor por uma parte dos
entrevistados, outros participantes indicaram que são sensíveis tanto aos preços
finais quanto ao método de precificação. Uma alteração possível nos preços para
esses participantes deve ser informada, assim como as informações necessárias
para avaliação dos métodos de precificação. Levando em conta o que foi
analisado, sugere-se que aplicativos de mobilidade informe dados satisfatórios
para o turista sobre a demanda e oferta, o multiplicador da tarifa, e quaisquer
questões que gerem taxas ou cobranças para o consumidor. Sendo assim, os
turistas tendem a não aceitar a precificação dinâmica da Uber.
Como consequências negativas na avaliação de preços observa-se que
há boca a boca negativo, diminuição nas as intenções de compra e recompra,
diminuição da percepção de valor, confiança e na satisfação, emoções negativas
e reclamações com a empresa. Para evitar essas avaliações sugere-se que as
empresas adotem práticas mais transparentes na precificação dinâmica para o
turista, diminuindo sua sensação de injustiça com as organizações e uma
percepção generalizada de que o turismo é um setor não transparente de
precificação das empresas. Para isso o nível de informação, o nível de qualidade,
os motivos de mudança nos preços, o valor percebido, devem estar de acordo
com a proposta da empresa e as expectativas do turista. Essas medidas podem
auxiliar uma melhor avaliação dos turistas sobre o julgamento de preços e dos
métodos de precificação.
Os relatos indicaram que o turista busca minimizar a sensação de
incerteza e imprevisibilidade dos preços no destino. As empresas devem
oferecer informação necessária para o turista se orientar melhor e tentar evitar
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imprevisões durante sua atividade como informações sobre alta temporada,
baixa temporada, eventos, ou qualquer outra atividade que altere os preços.
Além disso deve-se também monitorar preços dos concorrentes, percepção
geral do turista sobre os preços praticados e a reputação da empresa, apesar de
não estarem sob o controle das organizações.
Por fim, os achados da presente pesquisa frente à complexidade do
fenômeno estudado e a aplicação dos métodos em um contexto único da Uber
são limitados. Por ser um estudo de natureza qualitativa, há uma indicação de
ampliar quantitativamente os resultados dentro do próprio contexto da Uber.
Outras sugestões de pesquisas futuras incluem estudar mais contextos em que
a precificação dinâmica e a percepção de justiça em preços no turismo também
se apliquem, como outros aplicativos de mobilidade, hotéis, restaurantes,
eventos. Além disso, pesquisas que abordem o tema de mobilidades no turismo
e investiguem possíveis relações causais sobre a percepção de justiça em
preços e preços dinâmicos no turismo.
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