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A INFLUÊNCIA DO PREÇO SUGERIDO NA PERCEPÇÃO DE 
JUSTIÇA E INTENÇÃO DE COMPRA DO CONSUMIDOR 
 
 
RESUMO 

Este artigo busca analisar a percepção de justiça dos consumidores e sua intenção de 
compra quando o preço sugerido nas embalagens difere em relação ao preço praticado. 
Para tanto, foi feito um estudo experimental exploratório-causal de natureza quantitativa 
entre 114 respondentes divididos em três diferentes grupos. Dentre os principais 
resultados, pode-se relacionar a ausência de diferenças significativas nos construtos entre 
os grupos cujo preço praticado era igual ou 20% menor que o preço sugerido na 
embalagem, contrastando com a expressiva diferença entre esses grupos e o grupo cujo 
preço era 20% maior em relação ao preço sugerido na embalagem. Tal achado possui 
relevante implicação gerencial ao desvelar a importância de um direcionamento de 
política de preços que implique em resultados práticos efetivos para as empresas que 
buscam maiores rentabilidades em seus negócios. 
 
PALAVRAS-CHAVES:  preço, justiça de preço, embalagens, intenção de compra, preço 
de referência. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os produtos que são expostos em prateleiras ou vitrines devem ser 

acompanhados do valor referente à sua venda. Essa questão está descrita no código do 

consumidor, lei 10.962/2004 de 11 de outubro de 2004, e deve ser seguida por todos os 

estabelecimentos. Geralmente, esse preço exposto representa a estratégia de atuação 

dos gestores da empresa e não possui nenhuma indicação por parte dos fabricantes do 

produto. 

Entretanto, alguns fabricantes optam por sugerir um preço de revenda para a 

mercadoria e, em casos mais pontuais, esse preço vem impresso na embalagem do 

produto. Na ótica dos consumidores o preço consiste na nomenclatura dada ao valor 

atribuído pela troca de um produto (CAPORAL; CERETTA, 2004). 

Em relação aos produtos que possuem o preço sugerido pelos fabricantes 

exposto na embalagem, os revendedores possuem a arbitrariedade para concordar com o 

valor proposto ou eleger outro preço que lhe seja mais conveniente. Dentro das 

possibilidades de escolha de um novo preço, o revendedor pode optar por um preço além 

ou aquém do preço exposto na embalagem. 

Essa atitude de eleger um preço diferente do valor que está evidenciado na 

embalagem pode influenciar na percepção de justiça do consumidor e na sua intenção de 

compra, já que o mesmo se defronta com produtos análogos com duas importâncias 

distintas atribuídas. 

Para Fernandes e Slongo (2008), a percepção de preço, embora 

aparentemente racional e quantitativa, carrega uma carga psicológica afetiva bastante 

forte, no sentido de que mudanças no preço podem causar diferentes percepções de 

injustiça e a avaliação cognitiva leva à manifestação da emoção como resultado da 

apreciação. 

Outros estudos sobre justiça de preço já foram realizados, tais quais 

Campbell (1999) e Xia, Monroe e Cox (2004), entretanto, essas pesquisas se dirigem às 

situações que comparam os preços de produtos adquiridos em momentos distintos e não 

em circunstâncias onde se ofertam dois preços para o mesmo produto. 

É a partir dessa possibilidade que surge a pergunta de partida dessa 

pesquisa: Qual é a influência do preço sugerido em embalagens na percepção de justiça 

dos consumidores e a sua intenção de compra quando há diferenças no preço praticado 

pelos estabelecimentos? 
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Seguindo essa ideia, o objetivo geral desse trabalho é identificar a 

percepção de justiça dos consumidores e a sua intenção de compra quando o preço 

sugerido na embalagem difere do preço praticado. 

Os empresários varejistas defrontam-se diariamente com uma série de 

decisões a serem tomadas em relação à estratégia de preço dos produtos, onde, muitas 

vezes, os mesmos não possuem informações suficientes para essa tomada de decisão. 

Um exemplo disso é como lidar com produtos que já possuem preços em suas 

embalagens sugeridos pelos fabricantes. Surge dessa problemática, a pertinência desse 

trabalho, que é ajudar o empresário a entender a percepção do consumidor sobre as 

diferenças existentes entre preço sugerido e preço praticado. 

No intuito de atingir o objetivo proposto foi feito um estudo exploratório-

descritivo de natureza quantitativa, com a realização de um experimento. Os dados foram 

tratados por meio da técnica ANOVA. A seguir, será evidenciada a literatura sobre as 

temáticas de percepção de justiça de preço e suas relações com a intenção de compra no 

âmbito de comportamento do consumidor. Em seguida serão apresentados os aspectos 

metodológicos, resultados da pesquisa, e, ao final, as respectivas discussões e 

considerações. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Percepção de Justiça de Preço 
 

Os estudos sobre justiça de preço iniciaram-se nos anos de 1970 buscando 

conhecer o que seriam transações justas ou injustas para o senso comum. Na década de 

1990 é que se data o maior número de trabalhos, com estudos mais minuciosos e com 

envolvimento de outros construtos. 

Torna-se aqui necessário evidenciar estudos prévios sobre os fatores que 

contribuem para percepção de justiça de preço, quais os principais trabalhos realizados 

sobre o objeto e qual sua influência na intenção de compra do consumidor. 

De acordo com a teoria da justiça distributiva, os indivíduos que estão 

envolvidos em transações comparam os resultados obtidos na busca de determinar quão 

uma transação é justa. Essa comparação é bastante frequente nas transações que 

envolvem compra ou venda de produtos ou serviços. Em termos conceituais, “a percepção 

de justiça é geralmente definida como o julgamento sobre se um resultado e/ou o processo 

de se alcançar um resultado são razoáveis, aceitáveis ou justos” (MAYER; AVILA, 2006, 

p.1). Bolton, Warlop e Alba (2003) afirmam que transações justas ocorrem quando o grau 

de sacrifícios e benefícios é proporcional para as partes envolvidas. 
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Boa parte das transações existentes são transações comerciais de compra. 

Nesse caso, os consumidores vislumbram como parte da operação o preço de venda dos 

produtos ou serviços requeridos. No momento dessas transações, os consumidores, 

geralmente, já possuem um preço em mente que consideram valer o item solicitado. Esse 

preço é chamado preço de referência. Para Thaler (1999), preço de referência é o valor 

usado pelo consumidor como base para julgar o preço efetivamente cobrado pelo objeto 

da compra. A noção de justiça determina a fixação do preço de referência, ou seja, o 

preço que o comprador considera razoável e justo para o produto. 

Quando existem alterações nesse preço percepções sobre injustiça podem 

surgir, ou seja, “a lógica de preço deve partir do entendimento daquilo que o consumidor 

está disposto a pagar por um produto, ou seja, faz parte das definições de preço uma 

avaliação do valor percebido pelo cliente sobre o produto que é adquirido” (CAPORAL; 

CERETTA, 2004, p. 7). 

Exemplo disso é o experimento realizado por Serpa e Avila (2004) onde foi 

testada a noção de justiça na formação de preços de referência. No experimento 

realizado, os consumidores desejavam adquirir um carro cuja procura tornou-se tão 

grande que é necessário esperar dois meses para recebimento do item. Diante disso, 

foram projetados dois diferentes cenários: no cenário A, antes do aumento na procura, as 

concessionárias vendiam este carro pelo preço de tabela. Agora as concessionárias estão 

cobrando R$ 2.000 acima do preço de tabela. Cenário B, antes do aumento na procura, 

as concessionárias vendiam este carro com desconto de R$ 2.000 em relação ao preço 

de tabela. Agora as concessionárias estão cobrando o preço de tabela.  

Por uma perspectiva lógica, os cenários são idênticos, ou seja, a diferença 

de preço em ambos é de R$ 2.000. Logo, as respostas deveriam seguir o mesmo padrão, 

independente do cenário. Entretanto, do grupo que analisou o cenário A, 68% considerou 

a situação injusta, e do grupo que analisou o cenário B, 52% manifestou a mesma 

opinião. Aparentemente, o preço de tabela foi adotado como o de referência e, portanto, 

no primeiro cenário, o aumento de R$ 2.000 foi considerado abusivo (SERPA; AVILA, 

2004). 

O preço de referência consiste em um dos fatores de grande importância na 

pesquisa de marketing por determinar as decisões de compra do consumidor e por ser 

utilizado como comparativos nas decisões de formação de preço por parte das empresas 

(CAPORAL; CERETTA, 2004).  
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No momento em que o preço de referência difere do preço praticado na 

compra, podem surgir percepções de injustiça por parte dos consumidores. Para Xia, 

Monroe e Cox (2004), o entendimento sobre justiça de preço envolve uma comparação 

entre uma compra procedente, uma norma pertinente ou sobre alguma referência. Este 

processo de comparação leva a “percepção de lucro e juízos de equidade dos preços” 

(BOLTON; WARLOP; ALBA, 2003, p. 475). 

Realizando esse processo de comparação, o consumidor pode obter três 

resultados: a igualdade, a vantagem para o consumidor e a desvantagem para o 

consumidor (XIA; MONROE; COX, 2004). Nesse trabalho foram analisados os três 

resultados citados e como isso interfere na percepção de justiça dos consumidores. A 

comparação executada teve como base o preço de venda real e o preço sugerido nas 

embalagens do produto. Apesar de não ser algo tão usual, algumas empresas já 

adotaram essa prática de sugerir um preço nos rótulos dos produtos como estratégia. 

A percepção de injustiça depende muito do motivo do aumento do preço. 

Para Campbell (1999), quando os consumidores percebem um motivo negativo para 

aumento do preço esse aumento é percebido como injusto. Mota, Lima e Freitas (2009, 

p.104) corroboram afirmando que “quando uma empresa aumenta o preço do produto 

para elevar seus lucros, o consumidor considera este motivo negativo e, 

consequentemente, tem uma percepção de injustiça de preço”. Essa afirmativa pode ser 

elucidada pela teoria das perspectivas de Kahneman e Tversky (1979), onde “os ganhos 

ou perdas em relação ao ponto de referência são avaliados não pelo seu valor objetivo, 

mas por um valor subjetivo e pessoal” (SERPA; AVILA, 2004, p. 5). 

Além do motivo do aumento de preço, a “percepção de injustiça é 

influenciada fortemente por outros aspectos, como: frequência de compra do item, nível 

de relacionamento entre o cliente e a empresa, percepção de preço em relação ao 

passado ou à concorrência” (FERNANDES; SLONGO, 2008, p.30). Além disso, a 

reputação da empresa (CAMPBELL, 1999), a dependência do consumidor ao item e a 

relevância do serviço (MAYER; AVILA, 2006). 

Os apontamentos de Campbell (1999) indicam que a percepção de injustiça 

de preço é o julgamento que os consumidores fazem frente a um aumento de preço de 

uma ou mais empresas. E os resultados do trabalho de Xia, Monroe e Cox (2004) 

apontam que a injustiça percebida é menos grave quando a desigualdade é a vantagem 

do comprador do que quando o mesmo se encontra em desvantagem. Portanto, nossas 

hipóteses foram assim embasadas: 
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• Hipótese 1: Os consumidores avaliam como justo quando o preço praticado está igual ao 

preço sugerido; 

• Hipótese 2: Os consumidores avaliam como justo quando o preço praticado está abaixo 

do preço sugerido; 

• Hipótese 3: Os consumidores avaliam como injusto quando o preço praticado está acima 

do preço sugerido. 

 

Não existe uma concordância entre os autores sobre a diferença entre 

justiça e injustiça. Bolton, Warlop e Alba (2003) trabalham essas definições como dois 

polos de um mesmo construto. Para Fernandes e Slongo (2008), noções de injustiça são 

mais claras e concretas do que noções de justiça e, portanto, justiça e injustiça são 

construtos distintos. Para fins desse estudo considera-se a injustiça como um grau baixo 

de justiça e não como um construto independente. 

 

2.2 Intenção de Compra como Consequência da Justiça  de Preço 
 

Ao analisar a percepção de justiça de preço do consumidor, é vital conhecer 

as inferências dessa percepção. As consequências da percepção de injustiça são fatores 

de relevância para os gestores, pois quanto maior a percepção de injustiça de um 

consumidor em relação à empresa, maior será a imagem negativa que se terá dela 

(MOTA; LIMA; FREITAS, 2009), podendo gerar diminuição dos lucros da empresa 

(FRANCIOSI et al.,1995) e boicotes por parte dos consumidores (GOLDMAN, 2004). 

Para Fernandes e Slongo (2008), a percepção de injustiça é acompanhada 

qualitativamente por diferentes emoções negativas como tristeza, raiva, ou até mesmo ira, 

dependendo do quão severa a injustiça é percebida. Em um experimento realizado por 

Espinoza e Nique (2004), foi constatado que as emoções negativas apresentam uma 

relação negativa com as atitudes, o que significa que uma situação que suscita muitas 

emoções negativas torna a atitude menos positiva à compra. 

Para Xia, Monroe e Cox (2004), o consumidor pode sentir desigualdade e 

indignação quando exposto a situações de injustiça no preço, porém essas emoções 

podem variar de indivíduo para indivíduo, bem como a intensidade destas. 

Ainda em relação às consequências da injustiça de preço, Basso, Kussler e 

Muller (2010) acrescentam que percepções de injustiça podem provocar também uma 

redução na confiança da empresa, além de intenções de troca e boca-a-boca negativo. 
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Quanto mais injustiça é percebida pelo consumidor, maior a disposição deste em trocar 

de fornecedor de serviço, seja imediata ou futuramente (BASSO; KUSSLER; MULLER, 

2010). 

Dentre as muitas consequências para a percepção de injustiça de preço, 

existe uma que é considerada imprescindível para os ganhos das empresas, que é a 

intenção de compra. Isso não significa absolutamente que a compra não será feita 

quando for percebida injustiça de preço, e sim que os clientes têm atitudes da não compra 

do produto ou serviços demandados. O consumidor atual percebe o preço como 

diferencial durante a decisão sobre adquirir ou não certo produto e essa percepção de 

preço injusto influencia na satisfação do cliente, na intenção de compra e em queixas 

(CAMPBELL, 1999; CAPORAL; CERETTA, 2004). 

Dessa forma, os consumidores são menos propensos a fazerem negócios 

com uma empresa que é percebida por estabelecer preços injustos e as atitudes dos 

consumidores e as intenções comportamentais em relação à empresa são mais baixas 

quando a empresa estabeleceu um preço que é percebido como injusto (CAMPBELL, 

1999).  

Corroborando a assertiva do autor, tem-se a seguinte hipótese: 

• Hipótese 4: Há uma atitude negativa em relação à compra quando os consumidores 

avaliam o preço como injusto. 

 

3 . PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa partiu de um estudo exploratório, onde foram apanhados os 

dados que embasaram as hipóteses propostas e as informações que deram fomento às 

análises. De acordo com Triviños (1987), na pesquisa exploratória, a partir de uma 

hipótese, o pesquisador aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, 

buscando antecedentes para planejar uma pesquisa descritiva ou do tipo experimental. 

Buscando analisar a percepção de justiça dos consumidores e sua intenção 

de compra quando o preço sugerido nas embalagens difere em relação ao preço 

praticado, utilizou-se como estratégia de pesquisa a técnica de experimentação, pois, 

segundo Vergara (2013), a pesquisa experimental é uma investigação empírica no qual o 

pesquisador manipula e controla as variáveis independentes e observa as variações que 

tais manipulação e controle produzem em variáveis dependentes. Dessa forma, Malhotra 

(2012) afirma que esta estratégia permite inferir relações causais. 
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Segundo Malhotra (2012), a pesquisa causal é usada para obter evidências 

de relações de causa e efeito (causais), para tanto foi realizado um experimento, em que 

foi manipulada uma variável independente (preço) e medição de seu efeito sobre as 

variáveis dependentes, controlando ao mesmo tempo as variáveis estranhas. A amostra 

deste estudo evidencia-se como não probabilística realizada por conveniência.  

O instrumento de coleta de dados consistiu em um questionário, cujos itens 

de identificação do perfil socioeconômico tratavam-se de faixa etária, sexo e renda. O 

questionário foi dividido tendo em vista os constructos analisados, sendo utilizadas 

escalas já testadas internacionalmente, a saber: a) Equidade da Oferta – escala composta 

por quatro itens para avaliar a percepção do consumidor de justiça para um determinado 

preço de um produto (BRUNER, 2009); b) Intenção de Compra – escala de três itens 

medindo a intenção do consumidor de comprar um produto com base nas informações 

que tenha lido na embalagem do produto (BRUNER, 2009). O quadro 1 mostra a 

formação dos construtos através das perguntas/afirmativas presentes no questionário. A 

pesquisa buscou identificar se os consumidores percebiam o preço sugerido pelo 

fabricante na embalagem do produto.  

 
Quadro 1 - Formação Construtos 

Construto Variável  Questão 

Percepção de Justiça (PJ) PJ1 
O preço de venda do M&M’s, marcado na gôndola, representa um 
preço justo. 

Percepção de Justiça (PJ) PJ2 O preço de venda marcado na gôndola parece justo para mim. 

Percepção de Justiça (PJ) PJ3 
De um modo geral, quão justo é o preço de venda, marcado na 
gôndola, para o M&M’s? 

Percepção de Justiça (PJ) PJ4 
Quão justo você acha que é o preço de venda, marcado na 
gôndola, ofertado ao consumidor? 

Intenção de Compra (IC) IC1 
Quão provável seria a compra do produto, dada situação 
apresentada? 

Intenção de Compra (IC) IC2 
Em relação a situação apresentada, quão provável a compra 
desse produto? 

Intenção de Compra (IC) IC3 
Qual a probabilidade de você comprar o produto, tendo em conta 
a situação apresentada? 

Fonte: pesquisa direta. 
 

As escalas da pesquisa foram do tipo Likert com sete (7) pontos, seguindo o 

padrão das escalas citadas. Neste tipo de escala os respondentes expressam seu grau de 

concordância em relação a um conjunto de itens ou afirmações (CORRAR; PAULO; 

FILHO, 2009), sendo o grau 1 = Discordo Totalmente/Muito Injusto/Extremamente 

Improvável e 7 = Concordo Totalmente/Muito Justo/ Extremamente Provável. A amostra 

física do pré-teste virtual constou de 12 pesquisas. 
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Toda a amostra caracteriza-se como não probabilística, sendo a amostra 

final constituída por 114 respondentes. Durante o pré-teste foi identificado que a 

expressão “preço de venda” não se verificou apropriada, assim estabeleceu-se a 

expressão “preço de venda marcado na gôndola” na versão final do questionário, além de 

pequenas correções nos itens de análise.  

O estudo experimental consistiu na aplicação do questionário estruturado 

com base nas escalas já citadas em três unidades de testes diferentes, sendo uma 

dessas unidades o grupo de controle, formado por 35 respondentes, onde o preço 

praticado pelo estabelecimento era igual ao preço sugerido na embalagem do amendoim 

de uma marca de renome, portanto R$1,99. O segundo grupo experimental consistiu em 

40 respondentes e teve o preço praticado pelo estabelecimento manipulado para 20% 

abaixo do preço sugerido na embalagem, ficando, portanto em R$1,59 e, por fim, o 

terceiro grupo composto por 39 respondentes teve o preço praticado pelo estabelecimento 

manipulado para 20% acima do preço sugerido na embalagem, portanto R$2,39. 

Cada entrevistado respondeu com base em apenas um cenário. Preferiu-se 

entrevistar estudantes em etapas avançadas do curso, pois se percebeu que, ao final do 

curso, poderia ser encontrada uma amostra com maior experiência de consumo e, 

portanto, com maior capacidade de colocar-se na situação hipotética do cenário e 

responder com maior propriedade às questões investigadas. 

Para a análise dos dados foi utilizada a técnica ANOVA, que, segundo Hair 

et al. (2009), é particularmente útil quando usadas em conjunto com planejamentos 

experimentais, ou seja, nos quais o pesquisador controla ou manipula diretamente uma ou 

mais variáveis independentes para determinar o efeito sobre as variáveis dependentes. 

Tais análises foram antecedidas de testes de normalidade, homoscedasticidade e 

normalidade. Além disso, foram analisados os missing values e, neste caso, retiradas sete 

observações, correspondendo a aproximadamente 0,7% do total. 

Dentre os 114 respondentes pesquisados, mais de 74% tem entre 18 e 25 

anos, 20% entre 25 e 34 anos e 6% acima de 35 anos, sendo 61% do sexo masculino e 

39% do sexo feminino. Com relação à renda, 13% declarou possuir renda familiar até 

R$1.147,00, 23% entre R$1.148,00 e R$2.654,00, 29% entre R$2.655,00 e R$5.241,00, 

26% entre R$5.241,00 e R$9.263,00 e, por fim, 9% declarou acima de R$9.264,00. O 

grupo de respondentes foi composto, em sua totalidade, de estudantes universitários. 

Do mesmo modo, 86% dos respondentes ainda informaram prestar atenção 

ao preço sugerido em embalagens, já 6% se mostraram indiferentes e, por fim, 8% 

afirmou não prestar muita atenção ao preço sugerido em embalagens. 
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A análise do modelo proposto com base nas quatro hipóteses anteriormente 

indicadas foi iniciada por meio do teste de esfericidade de Bartlett e a medida de 

adequacidade da amostra Kaiser-Meyer-Olkin – KMO, com todas as variáveis no modelo 

proposto para realização dos testes de validação fatorial dos construtos teóricos as 

hipóteses propostas e em seguida, realizou-se uma análise fatorial confirmatória com o 

método dos componentes principais. Os resultados indicaram a medida KMO igual a 

0,841 e o qui-quadrado do teste de esfericidade de Bertlett igual a 702,650, com 

significância igual a 0,00 para 990 graus de liberdade. 

Todos os fatores extraídos tiveram sua estrutura derivada conforme os 

construtos apresentados. É importante ressaltar que a maioria dos valores da matriz de 

correlação da anti-imagem fornecida pelas medidas de adequacidade da amostra 

obtiveram índices superiores a 0,7. 

Em seguida, foram realizadas análises fatoriais confirmatórias de cada 

construto no intuito de verificar se os conjuntos de indicadores utilizados estavam 

medindo o que teoricamente deveriam medir, apresentando validade convergente e 

discriminante, e também se eram consistentes, apresentando uni dimensionalidade ou se 

seriam necessárias reespecificações. 

Na Tabela 1, apresentam-se os índices resultantes da análise exploratória 

dos dados. Foi verificado se a carga fatorial de cada item no construto é de, no mínimo, 

0,50, se o cálculo do alfa de Cronbach é de, no mínimo, 0,70 e se a variância extraída é 

de, no mínimo, 0,50 (HAIR et al., 2009). A medida KMO das amostras foi de 0,841, o R2 

acumulado 83,7% e o coeficiente do alfa de Cronbach 0,915. 

 
Tabela 1 - Análise Fatorial 

Variável Média Desvio-
Padrão 

Carga 
Fatorial 

Comunali-
dades 

Anti-
Imagem 

KMO Alfa Variância 
Extraída 

Percepção de Justiça  

PJ1 3,92 2,066 0,756 0,68 0,865ª 0,791 0,895 0,892 

PJ2 4 2,145 0,857 0,833 0,852ª    

PJ3 3,96 1,656 0,88 0,797 0,825ª    

PJ4 3,84 1,926 0,811 0,787 0,858ª    

Intenção de Compra 

IC1 4,36 1,872 0,923 0,92 0,800ª 0,747 0,947 0,973 

IC2 4,28 1,831 0,923 0,938 0,778ª    

IC3 4,01 1,976 0,867 0,86 0,930ª    
Fonte: Pesquisa direta. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A aplicação do procedimento estatístico ANOVA obteve um resultado inicial 

para o teste de homogeneidade (Teste de Levene) da ordem de significância 0,459 para o 

construto Percepção de Justiça (PJ) e de 0,322 para o construto Intenção de Compra (IC), 

representando, portanto, segundo Hair (2009), esses valores devem ser maiores que 0,05 

a fim de indicar que os grupos possuem variâncias iguais, ou seja, fazem parte de uma 

mesma amostra homogênea. 

A Tabela 2 apresenta um resumo dos indicadores gerais obtidos a partir da 

ANOVA os quais indicam que o impacto dos diferentes preços de venda sobre a PJ e a IC 

foram significativos, bem como a interação entre as variáveis independentes PJ e IC. 

 
Tabela 2 - ANOVA 

 
Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

F Sig 

PJ 126,437 2 34,571 0 

IC 137,316 2 33,229 0 

PJ*IC 161,138 19 4,737 0 

TOTAL 424,891 114   
 Fonte: Pesquisa direta. 
 

Como as variâncias entre os preços absolutos foram ligeiramente diferentes, 

foi realizado o teste Post Hoc Gabriel para avaliar as interações entre os grupos. Para o 

construto Percepção de Justiça (PJ) não foram encontradas diferenças significantes entre 

os grupos 1 (R$1,99) e o grupo 2 (R$1,59) com p=0,947, como se pode verificar no 

Gráfico 1, bem acima do indicado por Hair (2009), p<0,05. Da mesma forma não foram 

encontradas diferenças significativas na Intenção de Compra (IC) entre os mesmos 

grupos com p=0,682, como mostra o Gráfico 2. 
 

Gráfico 1 - Efeito da percepção de justiça para os diferentes preços de venda 

 
Fonte: pesquisa direta. 
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Gráfico 2 - Comparação das médias da intenção de co mpra com os diferentes preços de venda 
 

 
Fonte: pesquisa direta. 

 
 

No estudo empírico, o preço sugerido na embalagem foi tomado como o 

valor de referência para o consumidor devido confirmação da H1, em que o indivíduo 

considera justo quando o preço sugerido é o mesmo preço praticado no estabelecimento. 

Este grupo foi utilizado no experimento como grupo de controle. O resultado corrobora o 

experimento de Serpa e Avila (2004), entendendo que o consumidor considera justo 

quando o preço praticado pelo estabelecimento é igual ao valor de referência. 

A H2 da pesquisa propõe que quando o preço do produto está abaixo do 

valor descrito na embalagem, os consumidores julgam o preço como justo. Esta hipótese 

é confirmada no experimento com o grupo 2. Xia, Monroe e Cox (2004) identificam justiça 

de preço como a avaliação do consumidor frente a mudanças de preço, sendo assim, é 

percebido que o menor preço praticado pelo estabelecimento em relação ao preço 

sugerido pelo fabricante é observado e entendido pelo consumidor como justo. 

Pode-se inferir deste modo a aceitação da H1, de que os consumidores 

avaliam como justo quando o preço praticado está igual ao preço sugerido, bem como da 

H2, de que os consumidores avaliam como justo quando o preço praticado está abaixo do 

preço sugerido. 
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Em contrapartida para o construto PJ, as interações entre o grupo 3 

(R$2,39) tanto com o grupo 1 (R$1,99) como entre o grupo 2 (R$1,59) obtiveram 

diferenças significantes com p=0,000. Valida-se, portanto, a aceitação da H3, onde os 

consumidores avaliam como injusto quando o preço praticado está acima do sugerido. 

Seguem-se os apontamentos de Campbell (1999), de que a percepção de injustiça de 

preço é o julgamento que os consumidores fazem frente a um aumento de preço de uma 

ou mais empresas e os resultados do trabalho de Xia, Monroe e Cox (2004) que identifica 

justiça de preço como a avaliação do consumidor frente a mudanças de preço, e que a 

injustiça percebida é menos grave quando a desigualdade é a vantagem do comprador do 

que quando está é a desvantagem do comprador. 

Para o construto IC as interações entre o grupo 3 e os grupos 1 e 2 também 

foram significantemente diferentes p=0,000 contribuindo para a aceitação da H4, de que 

há uma atitude negativa em relação à compra quando os consumidores avaliam o preço 

como injusto. 

Os resultados também corroboram com o estudo de Campbell (1999), onde 

na situação do grupo 3 a confirmação da H4 justifica que quando o consumidor julga o 

preço como injusto ele tem baixa intenção de compra. Logo, as empresas devem atentar 

aos produtos que contêm na embalagem um preço exposto sugerido pelo fabricante para 

que o cliente não tenha uma intenção de compra negativa, já que as intenções 

comportamentais são mais baixas quando a empresa estabelece um preço que é 

percebido como injusto. 

De acordo com a Teoria das Perspectivas de Kahneman e Tversky (1979), 

os ganhos ou perdas em relação à referência são avaliados não pelo seu valor objetivo, 

mas por um valor subjetivo e pessoal, além disso, esta teoria sustenta que as pessoas 

tendem a pensar sobre economia de forma percentual e não em valores absolutos. 

Por fim, foram feitas comparações entre respondentes pelas variáveis: sexo 

(p=0,720), renda (p=0,490) e idade (p=0,350), porém nenhuma assinalou diferença 

significante na ANOVA, bem como reforçado pelo teste Post Hoc – Gabriel onde sexo 

apresentou uma significância p=0,891, renda p=0,990 e idade p=0,401. 

Vale salientar uma leve diferença de médias para o construto Percepção de 

Justiça (PJ), entre os grupos 1 e 2 de 0,15345. Mesmo não sendo significantemente 

diferente no presente estudo, chama-se atenção para um possível estudo futuro que 

possa explorar este item de forma mais direta, avaliando como o brasileiro percebe a 

justiça em reduções escalonadamente maiores de preço, abaixo do preço de referência. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos possuem como implicação gerencial uma indicação de 

como deve ser a tratativa dada por profissionais varejistas nas situações de produtos que 

apresentem, na embalagem, preços sugeridos pelos fabricantes. Como foi demonstrado, 

não houve percepção de injustiça quando o preço de venda era menor que o preço 

sugerido. Com isso, nota-se que adotar estratégias de colocar o preço menor que o 

sugerido nas embalagens tende a não representar um benefício relevante percebido pelo 

consumidor. Portanto, os empresários devem, de forma geral, buscar um ponto de 

equilíbrio a fim de manter seu preço praticado o mais próximo possível do preço sugerido 

de forma a obter maior rentabilidade. 

Mesmo utilizando um percentual considerável na diferença de preço entre os 

grupos, o presente estudo tem como limitação o produto utilizado no experimento, por 

possuir baixo preço unitário. Talvez em outros cenários, com produtos de preços médios 

mais elevados por exemplo, as percepções dos consumidores possam mudar. Outra 

limitação foi o fato de o universo pesquisado ter limitando-se a estudantes universitários, o 

que também pode corroborar para a impossibilidade de generalização dos resultados 

encontrados. 

A pequena diferença aparente da percepção de justiça entre o grupo 2 e o 

grupo 1 pode indicar que para os brasileiros, o senso de justiça engloba uma visão de 

custo-benefício, envolvendo a consciência do equilíbrio financeiro necessário para a 

sustentabilidade do estabelecimento o qual realizou a compra, sugerindo-se para tanto 

que estudos futuros explorem este tema. Além deste, como sugestão para futuros 

trabalhos indica-se verificar a impressão do consumidor em relação ao estabelecimento 

onde é realizado a compra e, como percepções de injustiça do preço, podem interferir na 

satisfação e fidelização dos clientes. Sugere-se também pesquisas comparativas entre 

diferentes culturas, objetivando comparar as percepções dos consumidores no contexto 

aqui explorado. 
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