
Os indivíduos sofrem uma crescente pressão 
pordecisõesmaisrápidas.Quandoassumem 
o papel de consumidores, funcionários, 
empreendedores ou gestores públicos e 
privados, incorporam novas dimensões 
que muitas vezes são complexas e de 
difícil avaliação e compreensão quando 
avaliadas na sua totalidade. 
Essa complexidade e a pressão por rapidez 
exigem duas formas de abordar a decisão 
que será discutida aqui. A primeira é a avaliação 
dos atributos de uma dimensão ou produto 
ao invés do bem como um todo. Se pensarmos 
sobre os atributos que compõem a dimensão de 
sustentabilidade (social, econômica e ambiental), 
por exemplo, teremos a capacidade de compreender e 
avaliar melhor as alternativas e os impactos que a nossa 
decisão terá sobre essa dimensão como um todo. 
A segunda abordagem é o processo de simplificação na 
tomada de decisão. Utilizamos a intuição ou atalhos para 
simplificar o nosso processo cognitivo. Esses atalhos 
mentais podem nos induzir a erros, porém facilitam a 
decisão. A racionalidade limitada e a dificuldade de ter 
acesso a todas as informações possíveis são explicações 
para.a existência de heurísticas e vieses. Convergir essas 
duas vertentes é o objetivo principal desta linha de 
pesquisa que será apresentada a seguir. á 
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A ótica dos 
atributos na decisão 
Atributo pode ser entendido como a parte observada 
de um bem ou serviço. Que atributos são relevantes 
para o tomador de decisão? O que motiva as pessoas 
a consumirem determinado conjunto de atributos 
em detrimento de outro? Que atributos sustentam os 
aspectos racionais ou emocionais da nossa escolha? 
Atributos são importantes elementos para a tomada de 
decisão dos consumidores, para as estratégias privadas 
e para as políticas públicas. 
No modelo de Lancaster (1971) os compradores 
consomem produtos com base nos atributos que 
estes oferecem. Nesse sentido, pode ser útil o 
desmembramento do atributo em diferentes níveis. Em 
alimentos a dimensão de segurança pode ser dividida 
em perigos microbiológicos, físicos e químicos. Estes, 
por sua vez, podem ser divididos em partes ainda mais 
específicas que facilitam a compreensão de quem 
compra e a gestão de quem vende. 
O atributo pode ter uma conotação de propriedade 

garantida por uma empresa ou governo. O direito 
legal é definido como "o que o governo delineia e 
faz cumprir como uma propriedade das pessoas" 
(BARZEL, 1997). Entendendo a segurança de um 
alimento não somente como um atributo, mas como 
uma mercadoria que pode ser ofertada no mercado 
em determinado nível, o Estado pode garantir um nível 
mínimo de propriedade deste atributo que é desejado 
pela sociedade. Barzel também explora a questão do 
custo de mensuração de um atributo. Alguns atributos 
são de difícil mensuração, o que pode acarretar em 
falhas de mercado, insegurança e risco nas relações 
entre os agentes econômicos. 
Os atributos vistos em separado do bem como um todo 
podem contnbuir para a definição das estratégias do 
agente que oferece e controla os níveis do atributo, 
É possível especificar o nível ou a presença de 
determinado atributo. Para o agente que adquire um 
conjunto ou combinação de atributos é possível avaliar 



a importância e a preferência por cada nível. Técnicas 
que avaliam as permutas (trade-offs) entre atributos de 
um produto já existem e podem ser mensuradas em 
experimentos. Na análise conjunta (conjoint analysis), 
por exemplo, são gerados produtos hipotéticos com 
diferentes níveis de atributos. O decisor então expõe a 
sua importância e preferência ao ordenar os produtos. 
Atributos podem ser considerados ultrapassados com o 
tempo e os consumidores buscam constantes inovações. 
As empresas, por sua vez, buscam modificações em 
seus atributos. O bem como um todo pode cumprir a 
mesma função, mas os atributos podem ser alterados 
em alguns casos com mais facilidade e variabilidade, 
Uma nova embalagem pode conter a informação sobre 
um novo atnbuto, como a origem, ou um novo design, 
sendo que os demais atributos podem continuar os 
mesmos. 
Os atributos também podem mudar com o tempo 
ou ainda com algum processo tecnológico ou de 
certificação, Fandos e Flavian (2006) abordam as três 
categorias de qualidade baseadas no atributo de um 
alimento. Qualidade procurada, atributos intrínsecos 
e extrínsecos observados no momento da compra; 
qualidade experimentada, atributos intrínsecos 
disponíveis após o consumo e avaliação sensorial e; 
por fim, a qualidade de crença, atributos intrínsecos 
e extrínsecos que não podem ser avaliados antes ou 
depois da compra. O uso de certificados pode gerar 
reputação e transformar um atributo de qualidade 
de crença em um atributo de qualidade procurada. 
Ao confiar no certificado ou na marca estou também 
confiando nos seus atributos. Não posso ver, mas 
acredito que este produto não tem resíduos químicos 
ou é oriundo de determinada região. 
Quando mensuramos a qualidade de um produto 
podemos assumir atributos de mais fácil observação 
e mensuração, como o tamanho, coloração, validade, 
nome da marca, entre outros. A esta perspectiva sobre 
a qualidade podemos denominar de objetiva. Porém, 
outros atributos que envolvem uma perspectiva subjetiva 
da qualidade são baseados em percepções que podem 
variar de indivíduo para indivíduo, como confiança, afeto 
e sabor. Principalmente nesta perspectiva subjetiva da 
qualidade as heurísticas e vieses podem aparecer com 
mais frequência na decisão. 

Heurísticas e vieses na 
tomada de decisão 
Diversos autores definiram na literatura o pensamento 
racional como a ausência de erros de percepção na 
tomada de decisões. No entanto, com frequência as 
pessoas desviam-se de um processo de escolha e 
julgamento livre de vieses, ou seja, decisões puramente 
racionais, baseadas no pensamento lógico, estatístico, 
matemático eprobabilístico. Simon (1957) já questionava 
o pensamento racional puro sugenndo uma espécie de 
racionalidade limitada (bounded rationality). 
Para Bazerman (1994) as pessoas pnmeiramente 
determinam sua preferência por certo resultado a partir do 
seu interesse própno e então justificam essa preferência, 
mudando a importância dos atributos. Mesmo que os 
indivíduos recebam informações idênticas, dependendo 
do interesse, a relação com o atnbuto pode variar, ou seja, 
pode ser parcial em relação ao atributo avaliado. Além 
deste interesse próprio, os indivíduos podem simplificar o 
seu processo cognitivo para economizar tempo e recursos 
na sua tomada de decisão ou julgamento de valor. 
Para uma decisão ocorrer é preciso obter dados, 
informações e interpretá-las. Nem sempre as 
informações estão disponíveis e no formato e momento 
adequados. Ao ofertar um determinado conjunto de 
atributos, uma organização pode enfatizar na sua 
comunicação um atributo considerado mais positivo em 
detrimento de outro, considerado negativo, e que pode 
afetar o valor percebido pelo cliente ou desvalorizar 
o bem como um todo. Além disso, é possível omitir 
determinados aspectos do atributo ou mesmo o atributo 
como um todo. O vendedor pode ter este poder por 
possuir mais informação que o comprador, ou seja, outro 
conceito que explica as falhas na decisão é a presença 
de assimetria informacional (AKERLOE 1970). 
Partindo das três heurísticas, (a) representatividade, (b) 
disponibilidade e (c) ancoragem e ajuste, se desdobram 
os vieses. As alterações no modo como comunicamos, 
a combinação dos atributos ofertados e o processo 
que os consumidores utilizam para decidir são parte 
da pesquisa sobre heurística. O quadro 1 apresenta os 
vieses e heurísticas propostas e sintetizadas por diversos 
autores, como Kahneman e Tversky (1974 e 1981). 
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Para simplificar as decisões os indivíduos quase 
sempre empregam regras que lhes permitem usar 
algumas dimensões como substitutas para outras. 
Heurística então é um atalho (resultado da experiência 
de vida e da memória, por exemplo) que serve 
como alternativa em relação à excessiva quantidade 
de informação e aos complexos cálculos mentais 
necessários na decisão de consumo e escolha por 
atributos. 
Em muitas situações ignoramos as leis da probabilidade 
e da estatística. Os elementos cognitivos, emocionais, 
funcionais e simbólicos representam todos os elementos 
tangíveis ou intangíveis com influência direta ou indireta 
nas impressões acumuladas e que serão geradoras das 
nossas percepções. 

Esforços empíricos 
Aqui são relatados dois estudos realizados por esta 
linha de pesquisa. O primeiro explorou a decisão do 
consumidor final, no caso os prospects de um curso 
de ensino superior (SANTOS, et. a i , 2009). O segundo 
abordou a decisão de um empresáno, no caso um 
agricultor, na escolha de uma marca de fertilizante 
(LIMA; SPERS, 2009). 
O primeiro estudo tem como foco os vieses de percepção 
do consumidor no momento em que decide sobre os 
serviços de educação superior. A pesquisa de campo 
foi baseada em situações ou cenános construídos 
hipoteticamente a partir de uma revisão de literatura 

sobre as metodologias utilizadas para se avaliar as 
heurísticas. O quadro 2 apresenta o modelo de análise 
proposto. 
Em geral os estudos abordam uma heurística ou viés 
em separado. O desafio e a dificuldade neste estudo 
foi o de operacionalizar um método de coleta válido e 
confiável sobre a presença de todas as heurísticas de 
uma determinada escolha. 
A coleta de dados foi dividida em duas fases com 
três instrumentos diferentes aplicados a estudantes 
universitários. O instrumento foi por diversas vezes 
apnmorado e validado por profissionais do segmento 
educacional e acadêmicos especializados no estudo 
da decisão. As variáveis que mensuraram as heurísticas 
foram de difícil isolamento, pois os cenários foram 
construídos a partir dos trabalhos originais. Nele as 
heurísticas foram avaliadas por meio de questões que 
não estão vinculadas diretamente aos negócios, como 
jogar dados, por exemplo. Houve a necessidade de 
suprimir questões pela dificuldade em estruturar e 
adequar uma forma redacional que avaliasse todos os 
contextos das heurísticas na decisão estudada. Talvez 
uma combinação de entrevistas em profundidade, 
mescladas com questionários e com a construção de 
cenários, possa ser uma saída mais adequada para 
estudos futuros. 

Os resultados demonstraram a presença das heurísticas 
nos diferentes cenários construídos a partir de diferentes 
combinações de atributos. Foi mais fácil, por exemplo, 
confiar em opiniões de amigos acerca da credibilidade 



Na segunda etapa do estudo cada consequência e 
valor foram caractenzados em termos do motivo pela 
sua escolha. Por exemplo, que argumentos você se 
baseou para escolher o atendimento como importante 
para o atributo qualidade? Com isso foi possível 
identificar os processos simplificadores, atalhos ou 
heurísticas utilizados para justificar cada decisão. 
Os resultados demonstraram que na escolha de um 
fertilizante o produtor se utiliza de uma simplificação 
por meio de processos heurísticos. A marca passou a 
impressão de segurança e pnncipalmente a sensação 
de ter se evitado um erro em algo que é decisivo no 
momento do plantio, 
O método utilizado no estudo se mostrou efetivo para a 
identificação das heurísticas. Porém, como os resultados 
derivados das entrevistas mostraram-se heterogêneos, 
existe a necessidade de um número maior de indivíduos 
para que os resultados sejam representativos, além da 
aplicação do método em outros tipos de decisão, 

Implicaçõesgerenciais 
e futuros estudos 
Se o mercado é formado por indivíduos que tomam 
constantes decisões, então é razoável supor que nestas 
decisões os processos heurísticos ocorram, Desenvolver 
metodologias que permitam explicar e avaliar como 
estas heurísticas e vieses ocorrem permite a elaboração 
de modelos, estratégias e ferramentas de comunicação 
mais eficazes, que permitam antecipar possíveis erros 
de interpretação por parte do público em geral. 
Aspectos relevantes que influenciam na heurística e 
na percepção sobre atributos, como risco e memória, 
por exemplo, não foram ainda abordados nesta linha 
de pesquisa. Outros estudos podem caminhar na 
tentativa de avaliar a influência de variáveis, como 
crenças e atitudes de um determinado grupo de 
consumidores. Mulheres, por exemplo, podem 
possuir mais um tipo de heurística predominante em 
um tipo de decisão, e o homem, outra. O processo 
de segmentação também parte do pressuposto 
econômico que dividir o mercado em partes é uma 
maneira mais eficiente do que abordar o mercado 
como um todo. 

Estudos estão sendo conduzidos no contexto 
internacional onde a complexidade é maior. Quando 
uma organização atua com diferentes ambientes e 
culturas, a percepção sobre os atributos pode variar 
ainda mais, assim como o processo simplificador de 
suas escolhas. 
Outro aspecto que aponta esta linha de pesquisa é a 
abordagem que podemos denominar de "gestão por 
atributos e vieses". Primeiro identificamos os atributos 
e posteriormente os vieses relevantes na decisão. 
Estes aspectos aqui discutidos em geral não são 
considerados nos modelos que orientam as análises 
e ações mercadológicas, talvez pela dificuldade de 
operacionalização. Desenvolver um modelo em etapas 
e que possa ser aplicado com simplicidade é também 
um objetivo futuro. 
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