
Um é pouco,
dois é bom...

O CONSUMIDOR

GOSTA DE TER

MUITAS OPÇÕES

NA HORA DE

ESCOLHER UM

PRODUTO OU

SERVIÇO, CERTO?

ERRADO: UM

NOVO ESTUDO

MOSTRA QUE O

EXCESSO DE

ALTERNATIVAS

TENDE A DEIXAR

AS PESSOAS

INSATISFEITAS

A credite se quiser: o consumidor tende a
ficar mais satisfeito quando tem menos
opções. Pelo menos é isso que aponta o

estudo Satisfaction in Choice as a Function of
the Number of Alternatives; When Goods
Satiate but Bads Escalate (algo como "A Satisfa-
ção da Escolha em Função do Número de Al-
ternativas: Quando Muitos Bens são Muitos
Males"), publicado na Espanha por Elena
Reutskaja, professora adjunta de Marketing da
IESE, e Robin M. Hogarth, da Universidade
Pompeu Fabra. No estudo, eles mostram que o
nível de satisfação do consumidor varia de acor-
do com o número de alternativas que tem à
disposição. E garantem: a variedade até pode
ser benéfica - mas tem um custo.

As pessoas gostam de analisar diferentes op-
ções na hora de escolher um determinado produ-
to ou serviço. Isso ninguém discute. No entanto,
diante de alternativas demais, as pessoas tendem
a vacilar e postergar decisões. Trata-se de algo
inerente à natureza humana. Nós queremos ter

30 opções em vez de seis, mas achamos mais fácil
escolher entre seis do que entre 30.

Isso significa que devemos restringir o nú-
mero de alternativas que oferecemos a nossos
clientes? Não necessariamente. É tudo uma
questão de encontrar o ponto de equilíbrio en-
tre a escassez e o excesso. Imagine, por exem-
plo, um gráfico que apresentasse o nível de sa-
tisfação do consumidor em função do número
de alternativas às quais ele tem acesso. Elena e
Hogarth explicam que a "curva de satisfação"
nesse caso, forma um gráfico em forma de U
invertido. O ponto máximo da satisfação se
encontra exatamente no meio do caminho en-
tre a falta e a abundância de opções.

Entre dois extremos
O estudo de Elena e Hogarth vai na contra-

mão do que se imaginava sobre o comporta-
mento do consumidor. Até agora, as pesquisas
mostravam que as pessoas gostam de ter o maior
número possível de alternativas. Entretanto, o
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fato é que muitas dessas pesquisas se basea-
vam em testes extremos, em que os consumi-
dores se defrontavam com situações muito
díspares - ora corri poucas alternativas, ora
com alternativas demais. Elena e Hogarth per-
ceberam esse gap e refizeram os testes, desta
vez utilizando um escalonamento mais equili-
brado. O objetivo era entender em qual situa-
ção o número de escolhas se mostrava "sufi-
ciente" - e, portanto, mais satisfatório.

As experiências confirmaram a tese do U
invertido. Mais do que isso, trouxeram à tona
novas informações sobre como o número de
escolhas afeta o nível de satisfação do consu-
midor. Uma delas é que o nível de satisfação
está diretamente ligado às percepções de quem
faz a escolha. Isto é: varia de acordo com a
carga de conhecimento e o esforço necessário
para se tomar a decisão final. Em uma série de
experiências, Elena e Hogarth pediram que
consumidores de ambos os sexos escolhessem
entre três cestas de presentes diferentes. A pri-
meira, pequena, continha apenas seis itens. A
segunda era um pouco maior e trazia entre 10
e 15 presentes. Já a terceira, a maior de todas,
chegava a ter 30. A conclusão do estudo? Sim-
ples: o maior nível de satisfação foi apresenta-
do por aqueles que ficaram com as cestas de
tamanho intermediário (10 a 15 itens).

A satisfação com as escolhas também varia

de acordo com aspectos visuais. Ou seja: de-
pendendo das cores e formas com as quais as
alternativas são apresentadas, o consumidor
pode se apresentar menos ou mais satisfeito. É
tudo uma questão de ajudá-lo a tomar a deci-
são. Por exemplo: digamos que uma pessoa es-
teja diante de um menu extenso e variado. Nes-
se caso, dividir as opções em grupos de cores ou
formas é uma maneira útil de acelerar o proces-
so de escolha - e elevar o nível de satisfação.

O custo da escolha
Na realização do estudo, Elena e Hogarth

procuraram entender quais são os desafios que
o consumidor enfrenta ao ter de fazer uma
escolha. Para isso, eles partiram do pressupos-
to de que toda escolha implica um "custo per-
cebido" que se traduz no tempo e no esforço
necessário para se tomar a decisão. Quanto
mais alternativas o consumidor tem de avaliar,
maior é o "custo percebido" - e menor é a sa-
tisfação. O curioso é que a escala do "custo"
costuma ser diferente entre homens e mulhe-
res ou entre consumidores de culturas distin-
tas. Por exemplo: seja qual for o número de
opções, as mulheres sempre se mostram mais
satisfeitas que os homens. Outro exemplo: no
Leste Europeu, as pessoas ficam mais felizes
do que as da Europa Ocidental. A complexi-
dade também interfere no resultado. Consu-

TODA ESCOLHA

IMPLICA UM

"CUSTO", QUE SE

TRADUZ NO

TEMPO E NO

ESFORÇO

NECESSÁRIO

PARA SE TOMAR

A DECISÃO FINAL

QUANTO MAIOR

O CUSTO, MAIOR

A INSATISFAÇÃO
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HOMENS E

MULHERES LIDAM

DE FORMA

DIFERENTE COM O

DESAFIO DE

ESCOLHER. SEJA

QUAL FOR O

NÚMERO DE

OPÇÕES, AS

MULHERES SEMPRE

SE MOSTRAM MAIS

SATISFEITAS DO

QUE OS HOMENS

midores que têm de tomar decisões simples
(entre itens que diferem em um único atributo,
por exemplo) ficam mais felizes do que aque-
les que precisam fazer escolhas complexas.

.
O ponto de equilíbrio
Como as empresas podem encontrar um

ponto de equilíbrio? O primeiro passo é saber
que não adianta oferecer uma infinidade de op-
ções. O ideal é desenvolver meios de facilitar a
tomada de decisão do cliente - de preferência,
fazendo da escolha uma experiência proveitosa.
O segundo passo é lembrar que o limite entre a
escassez e o excesso é tênue e que, em ambos os

lados do U invertido, a satisfação é baixa. O nú-
mero certo de alternativas é aquele que conduz
o cliente a um estado ótimo de satisfação. "Ê im-
portante notar, porém, que o nível mais alto de
satisfação pode não ser um único ponto, mas
uma faixa de alternativas" dizem os autores.

Quando uma decisão se torna mais séria,
as pessoas geralmente procuram analisar ou-
tras alternativas. Ainda assim, as decisões de
maior peso induzem a custos psicológicos maio-
res. As pessoas ficam preocupadas com a pos-
sibilidade de errar ou de se arrepender. Por sor-
te, escolher produtos ou serviços não é - ainda
- uma questão de vida ou morte.

Desenha alguma coisa aí
Por Luciano Pires*

Sempre que as pessoas descobrem que sou cartunista, pedem algo assim:
- Desenha alguma coisa aí.
Aquele "desenha alguma coisa aí" me incomoda profundamente. Coloca diante de mim

infinitas possibilidades. Fica difícil escolher. Um porco? Dinossauro? Relógio? Sapato? E eu
simplesmente congelo diante da folha em branco, até retrucar:

- Desenhar o quê? Uma vaca? Um avião? Uma casa?
— Ah, pode ser uma vaca.
E eu desenho a vaca. E a pessoa fica satisfeita e vai embora com sua vaca.
Gosto desse exemplo quando me pedem para falar de escolhas. Ter diante de mim

todas as oportunidades do mundo só dá numa coisa: paralisia.
Meu hobby é cinema e música. Quando vou aos EUA e entro na seção de CDs e DVDs

da loja da Virgin em Manhattan, eu já sei o que vai acontecer comigo. Um branco. Esquece-
rei nomes de artistas, de álbuns, de músicas, de filmes e de diretores. Se eu não fizer uma
lista antes de ir pra lá, sou capaz de sair sem nada nas mãos.

São tantas as opções de escolha que eu escolho coisa nenhuma.
Fui comprar café num supermercado também nos Estados Unidos. Tem café sem

cafeína! Com menta. Com açúcar. Em grão... Foi um sofimento, mas comprei. E saí do
mercado com a pulga atrás da orelha. Será que fiz um bom negócio? Vou gostar? E essa
pulga incomoda. Me dá insatisfação.

Nunca precisei fazer uma pesquisa para entender que existe um limite para nossas esco-
lhas. Dê-me uma ou duas alternativas. Três ou quatro. Mais que isso, virou problema.

Quanto mais oportunidades de escolha nós temos, mais claro fica que somos livres para
escolher. Que temos liberdade. Mas a consciência da liberdade de escolha nos dá medo.

* Luciano Pires é jornalista, cartunista e ex-executivo de marketing da fabrí-
cante de autopeças Dana. Atualmente, coordena o portal Café Brasil -
www. lucianomres. com, br

48

Text Box
PIRES, Luciano. Um é pouco dois é bom. Amanhã, Porto Alegre, ano 23, n. 256, p. 46-48, ago. 2009.




