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PENSAMENTO NACIONAL

Não, por favor! Eu não quero ser apenas mais um! Eu quero ser diferente!” O 
leitor deve estar se perguntando quem está, de forma angustiante, clamando 
por atenção. São os bens e serviços! E as respectivas organizações que os ofer-
tam a cada dia!

Certa vez, em um congresso nos Estados Unidos que tinha como tema central as melho-
res práticas de varejo, tive a oportunidade de conversar com uma renomada professora de 
administração do mercado de consumo da University of Michigan. Após uma apresentação 
formal, perguntei a ela o que, de fato, estavam estudando sobre esse assunto naquela uni-
versidade. E ela, com a peculiar calma dos sábios, respondeu-me que estudavam psicologia, 
antropologia e até mesmo neurologia. Fiquei embasbacado. “Será que ela me entendeu? 
Será que, sem querer, perguntei em português e ela me deu uma resposta qualquer apenas 
por educação?” Afinal, eu tinha perguntado o que estudavam na área de varejo e não na 
universidade como um todo! Percebendo minha indignação, ela comentou: “Precisamos 
urgentemente passar da era da informação para a era do conhecimento!”. Ainda meio 
atordoado, percebi que ela havia entendido perfeitamente minha pergunta, e refleti como 
muitos de nossos estudos e de nossas práticas não levam em conta aspectos importantes 
das ações varejistas e do comportamento de consumo aqui no Brasil, não consideram as 
mais diversas áreas do conhecimento humano que influenciam substancialmente as ações 
das pessoas. Estávamos, enfim, conversando sobre este fascinante segmento da economia: 
o varejo de bens e serviços.

O maior desafio das organizações que fazem parte das mais diversas cadeias produti-
vas é entender as razões pelas quais as pessoas se interessam por determinados bens ou 
serviços, em detrimento de outros. Alguns afirmam empiricamente que isso é determi-
nado apenas pela renda e pelos preços dos produtos; outros, pela forma de pagamento; 
outros, ainda, pela localidade das lojas. Tudo isso é mesmo verdadeiro. Mas em qual 
medida? Em qual ponderação? Se a renda fosse a única variável de consumo, os menos 
abastados não comprariam produtos caros e evitariam o endividamento exacerbado. Se 
apenas a localidade fosse relevante, muitos não atravessariam municípios para gastar 
seus ordenados.

Na verdade, pouco ainda sabemos sobre as heurísticas do processo decisório de con-
sumo, seus mecanismos, as vertentes, os estímulos cerebrais ou as influências da vida 
pregressa e de variáveis macroeconômicas. O que sabemos é que, atualmente, há uma 
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força invisível no mercado impulsionada pelas condições econômicas adversas de consu-
mo e pelo incremento da competitividade, que tenta, e muitas vezes consegue, puxar os 
bens e serviços para a vala comum da comoditização, tornando-os livres da presença de 
atributos de diferenciação e explicitando, apenas e tão-somente, seus preços e condições 
de pagamento. Dessa forma, o que resta aos players atuantes no mercado? Entrar em uma 
“guerra” de preços com muitos dos concorrentes, no sentido de oferecer condições com 
valores cada vez menores, muitas vezes abaixo do custo? Faça isso, leitor, e verá o que vai 
acontecer! O triste convite está feito!

Estudos recentes têm demonstrado que os consumidores maximizam sua satisfação 
a partir da escolha de uma cesta de atributos no mercado, em função daquilo que en-
tendem como de maior utilidade para si, sem ultrapassar sua restrição orçamentária. No 
desenho esquemático do quadro abaixo, observa-se que a linha divisória que representa 
a interface entre o consumidor e a oferta de determinado bem ou serviço sofre influên-
cias do preço e de uma cesta de atributos intrínsecos e extrínsecos. O consumidor, por 
outro lado, apresenta um preço máximo que está disposto a pagar para a aquisição do 
bem ou serviço, definido por sua restrição orçamentária, e uma utilidade percebida para 
si, por meio dos atributos desejados. O bem ou serviço terá tanto mais utilidade quanto 
mais seus atributos se aproximarem daquilo que deseja o consumidor. Essa análise não é 
feita de forma absoluta, mas relativamente às demais ofertas que estão no mercado e que 
buscam atingir o mesmo consumidor, que, observando as ofertas existentes, determinará 
um padrão de utilidade no patamar de preço que o atenda.

Se a transação se der apenas na parte superior do desenho esquemático, como mostra 
a figura abaixo, ela decorreu da considerável valorização do preço em função da restrição 
orçamentária dos consumidores. Em outras palavras, quem possuir o menor preço terá van-
tagens. Se a compra for consumada segundo as características dos bens e serviços ofertados, 
trata-se de um caso típico de diferenciação. Mas cuidado! Quando todas as empresas ofere-
cem os mesmos atributos de diferenciação, estão, no fundo, comoditizando esses atributos  
e lançando-os novamente à vala comum.

Esse fenômeno de migração, que representa uma força invisível no mercado de consu-
mo, pode ser exemplificado com o que hoje acontece com os meios de pagamento para 
aquisição de bens duráveis e, de certa forma, até dos não-duráveis. Vence quem tem as 
melhores condições de pagamento, com menores parcelas mensais (que é o que “cabe” 
no bolso do consumidor), com prazos mais extensos de pagamento e com inícios mais 
tardios. Saímos da vala comum da guerra de preços para a vala comum da guerra de atri-
butos sem diferenciação alguma, com produtos e serviços com margens cada vez menores 
e operações cada vez mais restritivas.

O risco de comoditização

Preço + alguns 
atributos Restrição orçamentária

Atributos Desejo por determinados atributos

Empresa ofertante ConsumidorComoditização
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As melhores práticas da gestão varejista têm mostrado que a busca do incremento 
de margens se dá pela oferta de atributos muito pouco suscetíveis à comoditização, com 
certas barreiras à cópia pelos concorrentes e com o reconhecimento dos consumidores. 
Porém alguns afirmam que esse método pode reduzir o giro de determinados produtos 
ou serviços, prejudicando o fluxo contínuo de consumidores nas lojas. Se isso, em parte, 
é verdade, pode, por outro lado, representar um incremento substancial das margens de 
forma a compensar a redução do giro.

Enquanto a empresa A (veja o quadro superior da página ao lado) pode, por exemplo, 
representar uma corretora imobiliária de apartamentos de alto padrão, a empresa B pode 
ser uma drogaria ou até mesmo um supermercado. Assim, a empresa A apresenta menor 
elasticidade de preços, já que qualquer incremento marginal destes não significaria uma 
queda na mesma proporção da quantidade consumida. A empresa B, por outro lado, oferta 
produtos mais suscetíveis às alterações de preços, tendo como característica principal a 
alta elasticidade.

O sonho de qualquer organização é poder encontrar-se na posição C (veja gráfico da 
página ao lado), com a oferta de produtos com margens mais altas e com o reconhecimento 
dos consumidores, ou seja, produtos com preços inelásticos e alto giro. E é exatamente 
nesse ponto que surge a abordagem da precificação hedônica no varejo, em que os preços 
representam uma função dos atributos intrínsecos e extrínsecos aos bens e serviços, muitos 
deles relacionados ao atendimento, ao conhecimento profundo do produto pela equipe 
de vendas, à possibilidade de troca ou ao ambiente de loja, e refletindo uma percepção 
adequada, pelos consumidores, dos preços, embora mais inelásticos nesse momento. 
Portanto, o que forma a noção de preço adequado, da perspectiva do consumidor, é a 
percepção da presença de determinados atributos representativos para si, muitas vezes 
nem ligados diretamente ao próprio produto ou serviço.

Ultimamente, mudanças estruturais são cada vez mais observadas nos pontos-de-venda 
do varejo. Um supermercado não mais se situa estritamente em um segmento no qual 
seja seguramente possível afirmar que uma drogaria ou uma óptica não apresentam status 
concorrencial. Analogamente, players considerados participantes de um mesmo segmento 
estão cada vez mais se distanciando de seus adversários, com a busca incessante de nichos 
e de ofertas de atributos de diferenciação, em um cenário em que a vala comum da guerra 
de preços pode representar uma indesejada involução operacional.

Os preços hedônicos, nesse contexto, são definidos como os preços implícitos dos 
atributos, que se revelam a partir de preços observados de produtos diferenciados e das 
respectivas características associadas a eles. Portanto, o que representa utilidade ao con-
sumidor não é o bem em si, mas os respectivos atributos. De forma prática, a aplicação 
dos conceitos relacionados à precificação hedônica pode elevar as margens e manter o 
giro em patamares adequados.

A utilização de modelos de preços hedônicos implica uma tendência natural de estra-
tificação de mercado, uma vez que consegue captar as diferenças associadas a cada grupo 
de consumidores. Desse modo, cada vez menos se pode afirmar que o consumidor gosta 
disto ou não gosta daquilo! Que determinado atributo é a chave do sucesso. Ou que a loja 
deve estar sempre assim ou assado! O importante é perguntarmos para quem! Para qual 
tipo de consumidor vamos fazer isso? Qual a cesta ideal de atributos que devemos ofertar 
para cada consumidor ou grupo de consumidores, a fim de majorarmos nossas margens 
e mantermos nosso giro?

 Empresa A Empresa B

Trade-off Produtos/serviços com maiores margens e menor giro.  Produtos/serviços com maior giro e menores margens.

Elasticidade Produtos/serviços com preços mais inelásticos.  Produtos/serviços com preços mais elásticos. 

Fragilidade Produtos/serviços mais suscetíveis à diferenciação.  Produtos/serviços mais suscetíveis à guerra  
em relação à  de preços.
concorrência

Os dois modelos seguidos pela maioria das empresas 
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Segundo o dicionário Houaiss, o termo “hedônico” vem do grego hedonikós e refere-se 
a tudo o que é relativo ao prazer. Portanto, o hedonismo representa cada uma das dou-
trinas que concordam na determinação do prazer como o bem supremo, finalidade e 
fundamento da vida moral, embora se afastem no momento de explicitar o conteúdo e as 
características da plena fruição, além dos meios para obtê-la. Assim, quando abordamos o 
mercado de consumo de bens e serviços, o hedonismo apresenta-se como a união entre as 
expectativas de aquisição de certos atributos e os valores explicitados e percebidos sobre 
o bem ofertado em determinado patamar de preço.

Da perspectiva da demanda, deve-se ressaltar a importância do novo cenário por que 
passam os processos de compra e de comportamento de aquisição de bens e serviços. A 
noção mais clara de preços relativos, o exercício mais assíduo da cidadania de consumo, a 
estabilidade que propicia a sensação de poder comparar preços e as elevadíssimas taxas de 
juros representam fortemente as principais mudanças para o alcance de uma maturidade 
do consumidor mais estabelecida, de onde deriva processos de consumo mais inovadores. 
A própria oferta de atributos de diferenciação, relacionada aos aspectos operacionais 
da loja, aos fatores sensoriais de compra e ao mix de produtos e serviços, também pode 
espelhar uma nova ordem na operação varejista.

O leitor, porém, deve estar se perguntando: “Como implementar políticas de preços 
e estratégias de diferenciação pela explicitação de atributos nos pontos-de-venda?”. Con-
vido-o a entrar em lojas como a Artefacto, no Brasil ou no exterior, ou a Sol Informática, 

em Belém, e terá as respostas. Aí você pode retrucar e dizer: “Está bem, mas 
são players que ofertam bens duráveis, como móveis, artigos para decoração 
e informática, que são naturalmente diferenciados e situam-se em ambientes 
com concorrência menor, propiciando maior poder de mercado e margens 
maiores!”. Convido-o então a visitar a Casa Santa Luzia, que atua no setor 
supermercadista da cidade de São Paulo e vende, em sua maioria, bens 
não-duráveis. Se você ainda não estiver satisfeito e afirmar que essa empresa 
é voltada para um público de alta renda e com produtos específicos, con-
vido-o finalmente a comparecer a algumas lojas da rede Pão de Açúcar ou  
Carrefour, que são fortes concorrentes, representam bem esse segmento e 
oferecem, em suas lojas, mix muitas vezes diferenciados e com especialização 
do atendimento cada vez mais perceptível.

No fundo, estamos tratando de um ponto em comum: o profundo conheci-
mento dos anseios e desejos dos consumidores, com a oferta de atributos que 
sejam representativos de utilidade, satisfação ou prazer para eles, tornando 

factível a flexibilização dos preços pela inclusão 
de inelasticidade em seu comportamento. Ou 
seja, tornar-se único em um ambiente extre-
mamente competitivo.

Claro que isso não se faz da noite para o 
dia. Mas ter a percepção de que uma mudança 
cultural em torno do conceito equivocado de 
que é preciso sempre ter os menores preços já 
é uma vitória. É preciso, sim, ter os melhores 
atributos para cada consumidor, para não 
ficar nas mãos daqueles concorrentes que vão 
querer sempre reduzir mais um pouquinho os 
preços de seus produtos.

Se tomarmos como exemplo o segmento 
de material esportivo, vamos notar que todas 
as lojas oferecem camisas da seleção de futebol 
brasileira, têm bolas de vôlei, apresentam as 
principais marcas de tênis para corrida (as que 
não têm devem se apressar para ter). Então, 
o que vai diferenciar uma da outra? Sem dú-
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vida, o preço, principalmente num mercado em que a internet supre, de forma rápida e 
precisa, por meio do “one click away”, qualquer dúvida sobre alterações de ofertas e ainda 
entrega o produto na residência do consumidor em poucos dias ou, em alguns casos, até 
mesmo em horas.

Agora imaginemos que uma das lojas desse segmento mude todo seu layout para propi-
ciar ao consumidor maior conforto na escolha e no teste do produto. Pois bem, já é uma 
forma de diferenciação, mas não podemos esquecer que em dois ou três meses, se a idéia 
der resultado, os concorrentes farão o mesmo.

Suponhamos, por fim, que a loja contrate funcionários especializados para cada 
modalidade esportiva, com conhecimentos, habilidades e, principalmente, paixão pelo 
que fazem e pelo que vendem. Talvez, nesse caso, seja esse o atributo de diferenciação 
a ser mais reconhecido pelo consumidor na hora de escolher um produto ou serviço da 
rede varejista e com menor possibilidade de implantação nas lojas dos concorrentes no 
curto prazo. E tenha certeza, caro leitor: nem sempre essa rede será a mais barata! Isso é 
precificação hedônica!

Na verdade, é a combinação de atributos que faz com que as vendas possam ser ala-
vancadas e os índices de conversão majorados. A diferenciação aparece nesse contexto 
de análise da competitividade, uma vez que muitos questionamentos têm sido feitos em 
relação à existência freqüente de commodities, o que torna a escolha dos consumidores 
definida única e exclusivamente por preço. A inclusão de atributos ou até mesmo de 
“pacotes” de atributos na oferta torna possível a diferenciação de um produto ou serviço 
que inicialmente era tido como carente de características que agregassem valor.

O que deve ser explorado é a percepção do consumidor em relação ao que ele entende 
por satisfação, ainda que, se questionado, não consiga detectar certos estímulos, muitas 
vezes provenientes de aspectos cognitivos e sensoriais. Ademais, o próprio entendimento 
do funcionamento do layout da loja e a utilização de práticas de cross-merchandising podem 
conduzir a uma elevação do ticket médio para os produtos envolvidos em uma forte prática 

de cross-selling, muitas vezes fundamental 
em ambientes competitivos.

E agora recorro mais uma vez à sábia 
professora de administração do mercado 
de consumo da University of Michigan e, 
finalmente, consigo entender as razões 
pelas quais empresas e academia estão, 
lá fora, estudando as heurísticas do pro-
cesso decisório de consumo, as relações 
antropológicas entre pessoas e bens ou 
os mecanismos que regem os estímulos 
cerebrais quando da exposição dos consu-
midores a aromas e cores: para entender o 
bicho-homem e tentar avaliar e mensurar 
os principais atributos representativos de 
consumo para cada tipo de produto ou 
serviço nos mais diversos segmentos da 
economia.

Portanto, a adoção de critérios que 
conduzam à elaboração perene de pes-
quisas pode oferecer subsídios à criação 
de séries históricas que contenham dados 
plausíveis de ser tratados, visando à gera-
ção de informação que pode representar 
uma prática inestimável em um país ca-
rente de dados e de séries confiáveis. A 
própria história organizacional se perde 
com altos índices de turnover.
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Ainda em relação à provisão de dados confiáveis adquiridos por meio de investimentos 
conscientes em pesquisas estruturadas, seu tratamento e as respectivas modelagens, por 
meio de métodos econométricos e multivariados, podem oferecer subsídios à tomada de 
decisão, muitas vezes inexistentes nas práticas comuns de gestão. A própria ancoragem 
dos agentes econômicos em variáveis publicadas que não representam essencialmente 
os reais impactos gerados no consumo tendem a fazer com que determinados índices se 
comportem às avessas do esperado, demonstrando a verdadeira importância das infor-
mações divulgadas e explicitando a diferenciação adquirida quando se consegue detectar 
tais comportamentos com a utilização das técnicas mencionadas.

Não é possível deixar também de abordar os aspectos relacionados à utilização de 
tecnologia para a otimização dos processos. A integração de cadeias tem sido cada vez 
mais freqüente nos processos organizacionais e operacionais, gerando performances mais 
otimizadas e controladas nos meios de produção e distribuição. Atualmente, os fluxos de 
produtos, de informações e financeiros vêm ocorrendo de maneira cada vez mais rápida 
e eficiente, e o incremento de técnicas computacionais, aliadas a sistemas integrados, tem 
permitido a gestão de interfaces logísticas em um processo produtivo, até a efetiva compra 
do consumidor no varejo.

O atendimento e o conhecimento dos anseios do consumidor por todos os players de 
uma cadeia devem ser entendidos como representativos do maior grau de diferenciação 
na operação do agente ofertante. O momento da venda consolida o momento da verdade 
para todo o processo de concepção do produto ou serviço, produção, distribuição, nego-
ciação organizacional e armazenagem. Se o último elo da cadeia não funcionar, todo o 
processo anterior ficará sem sentido.

A preocupação com o aumento de competitividade não deve ser abordada de forma 
isolada ou simplista. A existência de inúmeras variáveis e a possibilidade de diversas ações 
podem gerar fatores de sucesso para os membros de uma cadeia, em função do ambiente 
em que estão inseridos, porém a adoção de práticas em condições geográfica ou tempo-
ralmente distintas das vigentes pode conduzir cada empresa, isoladamente, a situações 
inesperadas ou até mesmo indesejadas.

Acreditamos que o sucesso na implementação de políticas de preços e a definição de 
estratégias de diferenciação hedônica requerem dos players o entendimento de uma cadeia, 
de que um compartilhamento das informações geradas pelo tratamento correto e adequado 
dos dados levantados de forma perene, como conseqüência de uma mudança cultural, é 
necessário. A diferenciação competitiva não pode ser alcançada única e exclusivamente 
por meio dos produtos ou serviços em si. Já é, sem dúvida, um bom primeiro passo! Porém 
a identificação, ex ante, dos atributos geradores do hedonismo é fundamental. Os méto-
dos de pesquisa, a utilização de séries históricas e temporais, a aplicação de matemática 
adequada ao tratamento de previsão, tendência e verificação e a avaliação dos processos 
informacionais são instrumentos que podem, comprovadamente, ser o grande diferen-
cial competitivo dos players atuantes. E isso talvez represente a tão desejada e importante 
passagem da era da informação para a era do conhecimento. 
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