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Resumo 
Este estudo objetiva testar o efeito de enquadramento de opções na escolha da composição de pacotes turísticos. A 

literatura existente indica que consumidores tendem a escolher mais opções e a gastar mais quando iniciam o processo 

de escolha dos itens de uma compra a partir de um conjunto mais completo do que quando partem de um pacote básico. 

Para examinar este comportamento irracional, um estudo experimental foi aplicado a uma amostra qualificada de 217 

consumidores brasileiros de viagens turísticas. Os resultados confirmam a ocorrência do efeito de enquadramento. Os 

autores discutem as implicações gerenciais desses resultados e recomendam pesquisas futuras.  

 

Palavras-chave: comportamento do consumidor; economia comportamental; efeito de enquadramento de opções. 

 

Abstract 

This study tests the option framing effect on the choice of the array of services included in tour packages. Previous 

literature shows that consumers tend to choose more options and to spend more when they begin the choice process 

from a more complete set of items than when they start choosing from a more basic bundle. To exam this irrational 

behaviour, an experimental study was applied to a qualified sample of 217 Brazilian tourism consumers. The results 

confirm the occurrence of the framing effect. The authors discuss the managerial implications of these results and 

recommend future research. 

 

Keywords: consumer behaviour; behavioural economics; option framing effect. 

 

1 Introdução 

 

A evolução tecnológica e das estratégias de gestão tem levado as empresas a abandonarem o paradigma de 

produtos e serviços padronizados, passando a oferecer itens mais ajustados às necessidades de cada consumidor. A 

customização pode melhorar o valor percebido de uma compra, reduzir a sensibilidade a preços, aumentar os níveis de 

satisfação e de lealdade dos clientes, tornando-se uma importante ferramenta competitiva para provedores de serviços 

que desejam alcançar maior diferencial no mercado (Jin, He, & Song, 2012). Essa tendência também se verifica no setor 

de turismo. Nos últimos anos, turistas adotaram intensamente novas tecnologias para a compra de serviços que 

permitem a montagem e a personalização das viagens em mecanismos online, adaptando serviços a suas preferências 

com facilidade e em tempo real (Jiang, Balasubramanian, & Lambert, 2015). Essas novas tecnologias também permitem 

que empreendedores turísticos testem e ofereçam diferentes pacotes e produtos com agilidade e flexibilidade. 

Os estudos sobre customização geralmente enfocam as diferenças nos resultados obtidos por ofertas 

padronizadas e ofertas customizáveis. Contudo, pouco se discute o processo de customização e como este pode 

influenciar o resultado final. O pressuposto comum é que os consumidores agem de forma racional, selecionando a 

melhor combinação de alternativas, independentemente da forma do processo de customização. No entanto, esse 

pressuposto tem sido colocado em xeque por estudos de economia comportamental. 

Um dos aspectos do processo de customização que pode levar a diferentes escolhas finais é a composição 

inicial do produto. Diferentes pesquisas têm mostrado que essa composição inicial exerce um efeito de enquadramento 

[framing effect] (Tversky & Kahneman, 1974, 1981; Samson & Loewenstein, 2014) nos julgamentos e decisões do 

consumidor, alterando a probabilidade de escolha de cada uma das alternativas incluídas no produto final (Jin et al., 

2012; Levin, Schreiber, Lauriola, & Gaeth, 2002a; Park, Jun, & Macinnis, 2000a). Mesmo que qualquer item possa ser 
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livremente selecionado, o nível de qualidade e preço dos itens inicialmente incluídos na oferta pode influenciar a 

escolha final. Quando o produto inicial é composto por itens mais simples e baratos, a seleção de itens mais caros 

implica no processo de melhoria, ou upgrade. Já quando o produto inicial é composto por itens melhores e mais caros, o 

acesso aos itens mais baratos implica em um processo de redução da qualidade, ou downgrade. 

Em especial, alguns desses estudos revelam que os consumidores tendem a incluir itens mais caros no produto 

final quando iniciam a customização da compra a partir de uma oferta composta por itens de maior preço, sendo 

obrigados a fazer downgrades para acessar as alternativas mais baratas (Jin et al., 2012; Levin et al., 2002a; Park et al., 

2000a). De outro lado, se a oferta inicial é composta por itens de menor preço, de modo que a escolha de alternativas 

mais caras implica fazer upgrades, a probabilidade de escolha dos itens mais caros diminui. Como a composição inicial 

do produto a ser customizado é uma escolha do ofertante, compreender a influência desse ponto de partida pode revelar 

estratégias para o aumento das vendas de itens mais caros. 

A questão da influência da composição inicial da oferta é bastante relevante para o mercado de pacotes 

turísticos. Uma vez que diferentes serviços podem ser incluídos em um pacote turístico apresentado ao consumidor, 

torna-se importante compreender as consequências dessa composição. Será o turista capaz de analisar as alternativas 

disponíveis e de tomar a melhor decisão, personalizando sua viagem de acordo com suas preferências e com sua 

capacidade financeira, maximizando a utilidade de sua decisão? Ou o turista poderá ser influenciado por mudanças na 

apresentação inicial das alternativas, de tal forma que ele tome decisões ancoradas no contexto sem que se dê conta 

disso? Do ponto de vista dos provedores de serviços, qual é a forma mais efetiva de apresentar os serviços alternativos 

de pacote de viagem? 

A presente pesquisa parte desses questionamentos para testar o efeito de enquadramento na customização de 

pacotes de viagem por turistas brasileiros. Em particular, objetiva-se testar o efeito de enquadramento na escolha da 

composição de pacotes de viagem. Em especial, buscou-se verificar a influência da composição inicial dos pacotes 

turísticos ofertados sobre a composição dos pacotes finais escolhidos pelos consumidores. Esse objetivo foi perseguido 

por meio da realização de um estudo experimental aplicado a uma amostra de consumidores de turismo. Após a revisão 

da literatura feita a seguir, são apresentados o método de pesquisa e os resultados obtidos. Por fim, a última seção deste 

trabalho discute as evidências coletadas e propõe direções para a pesquisa na área. 

 

2 Revisão da literatura 

 

2.1 Efeito de enquadramento 

 

Segundo Tversky e Kahneman (1981), explicações e predições, populares ou científicas, sobre as escolhas das 

pessoas são comumente fundadas na presunção da racionalidade humana. A decisão racional requer que problemas que 

tenham as mesmas condições básicas (alternativas, resultados e probabilidades) levem à mesma decisão. Julgamentos e 

escolhas não devem ser afetados por variações na maneira como os elementos básicos da decisão são apresentados (ou 

enquadrados). No entanto, não é isso que se observa no comportamento real dos indivíduos. Por exemplo, descrever o 

desempenho do mesmo cirurgião com uma "taxa de sobrevivência de 90%" ou com uma "taxa de mortalidade de 10%", 

afirmações absolutamente idênticas, em geral, produzem atitudes muito diferentes em relação à cirurgia (Kahneman & 

Tversky, 1984). 

O efeito de enquadramento foi demonstrado pela primeira vez pelos pesquisadores Amos Tversky e Daniel 

Kahneman há aproximadamente cinco décadas, sendo um dos elementos da Teoria dos Prospectos (Prospect Theory). 

Os autores desenvolveram a Teoria dos Prospectos para descrever o processo de tomada de decisão dos indivíduos em 

cenários de incerteza por meio da análise de resultados de experimentos de laboratório (Tversky & Kahneman, 1974, 

1981). Segundo a Teoria dos Prospectos, o indivíduo avalia os resultados de uma decisão como ganhos ou perdas 

percebidas em relação a um ponto de referência neutro, que é adotado para a decisão em questão. Este ponto de 

referência pode representar o status quo, as aspirações do indivíduo, ou pode ser sugerido pela maneira como o 

problema é apresentado em um determinado contexto de decisão. 

A percepção de valor é regida pela função valor (Figura 1), côncava para ganhos e convexa para perdas, sendo 

mais acentuada nas perdas do que nos ganhos. O valor percebido das consequências da escolha, sendo positivas ou 

negativas, têm características de retornos decrescentes. De acordo com as propriedades da função valor, a diferença 

entre, por exemplo, $10 e $20 parece maior do que a diferença entre $110 e $120. A função valor também indica que há 

reação diferenciada para ganhos e perdas. A reação à perda é mais extrema do que a resposta ao ganho. Em outras 

palavras, a dor associada à perda de uma determinada quantia é maior do que o prazer associado ao ganho da mesma 

quantia, fenômeno conhecido como aversão à perda. Por fim, escolhas entre opções envolvendo resultados localizados 

na região de ganhos são, em geral, avessas a riscos (“mais vale um pássaro na mão do que dois voando”) e escolhas 

entre opções envolvendo perdas são, em geral, propensas ao risco (“perdido por um, perdido por mil”). 
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Figura 1: Percepção de Valor 

 
Fonte: adaptado de Tversky & Kahneman (1981) 

 

Como a estruturação de um problema envolve a sugestão de um ponto de referência em particular, a forma 

como um problema é apresentado pode alterar o ponto neutro percebido e, em consequência, alterar a percepção em 

relação aos resultados da decisão – de ganhos para perdas ou vice-versa. Essa alteração na percepção dos resultados, por 

sua vez, influencia a postura em relação a risco por parte do tomador de decisão e pode levar a uma reversão de 

preferências sobre as alternativas disponíveis, caracterizando o efeito de enquadramento. 

 

2.2 Enquadramento de opções 

 

Muitos produtos são compostos por diferentes itens, podendo ser customizados. Exemplos desses produtos 

hoje incluem carros, computadores, móveis planejados, sorvetes de massa e pacotes turísticos, dentre muitos outros que 

poderiam ser citados. As diferentes formas de apresentação das alternativas de composição dos produtos customizáveis 

têm sido chamadas de enquadramento de opções. Esse termo é majoritariamente utilizado para descrever diferentes 

formas de apresentação de produtos cuja composição pode ou não incluir determinados itens (Biswas, 2009; Biswas & 

Grau, 2008; Herrmann, Hildebrand, Sprott, & Spangenberg, 2013; Park et al., 2000b). Jin et al. (2012) oferecem um 

significado ligeiramente distinto para o termo, designando diferentes formas de apresentação de produtos cuja 

composição pode incluir itens mais simples ou mais sofisticados. 

Em ambas as situações, o enquadramento de opções leva ao mesmo resultado: consumidores tendem a 

selecionar alternativas mais caras quando partem de ofertas superiores. Duas linhas de explicação complementares para 

essa tendência têm sido discutidas na literatura. A primeira fundamenta-se no princípio da aversão à perda, sugerindo 

que o valor percebido de uma perda é maior do que o valor de um ganho que objetivamente tem a mesma dimensão 

(Park et al., 2000b). Entretanto, o significado de perdas e ganhos depende de um ponto de referência. Essa linha de 

explicação defende que a oferta inicial é sempre utilizada como ponto de referência para as análises dos consumidores. 

Desta forma, no enquadramento que parte de um produto mais simples e mais barato e permite a customização a partir 

de melhorias na composição do produto, fazer um upgrade implica aumentar o preço. Como a percepção das perdas é 

comparativamente ampliada em relação aos ganhos, o custo da decisão de upgrade tende a ser percebido como superior 

ao ganho da composição superior do produto. Por outro lado, no enquadramento contrário, aquele que parte de um 

produto de melhor qualidade e mais caro, fazer um downgrade implica em uma percepção de que a perda de qualidade 

na composição do produto é superior ao ganho financeiro. 

A segunda linha de explicação para a tendência de escolhas mais caras no enquadramento de downgrade está 

associada com o efeito posse (endowment effect), o qual sugere que pessoas são relutantes em se separar de ativos que 

possuem no presente. Em outras palavras, os indivíduos tendem a atribuir mais valor às coisas simplesmente porque as 

possuem (Kahneman, Knetsch, & Thaler, 1990). O efeito de posse sugere que o enquadramento de downgrade leva o 

consumidor a uma sensação subjetiva de posse dos itens que compõem um produto melhor, tornando difícil a tarefa de 

abrir mão do que já estava em sua “propriedade”. 

O efeito de enquadramento de opções referente a produtos que podem ser customizados por meio de upgrade 

ou downgrade foi testado por Jin et al. (2012). Em especial, esse estudo testou o efeito no contexto de pacotes turísticos. 

Apesar dos autores destacarem as alternativas de upgrade e downgrade, na realidade a composição do pacote poderia 
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sofrer também dois outros tipos de alterações: inclusão/exclusão (ex. com ou sem traslado) e ampliação/redução (4, 6 ou 

8 dias de viagem). O design do estudo também abre margem para críticas, uma vez que é colocado como experimental, 

mas na verdade os sujeitos não foram alocados aleatoriamente em grupos experimentais, mas sim de acordo com suas 

próprias escolhas. A pesquisa foi aplicada a uma amostra de 201 estudantes chineses de pós-graduação que 

apresentavam considerável nível de consumo de viagens turísticas. 

Os resultados agregados do estudo mostraram que o enquadramento de opções funcionou de acordo com o 

previsto pela literatura. No enquadramento de downgrade o preço médio do pacote turístico escolhido foi maior do que 

no enquadramento de upgrade. Contudo, o efeito não foi homogêneo para todos os serviços incluídos no pacote 

turístico. De acordo com os resultados obtidos e a interpretação dos autores, o efeito de enquadramento ocorre para os 

serviços periféricos (componentes menos importantes do pacote, bônus adicionais, auxiliares), mas não sobre os 

centrais (componentes mais importantes). Contudo, os autores falham em demonstrar que essa regra vale não apenas 

para a soma dos preços dos serviços de cada categoria incluídos no pacote, mas também para cada um dos serviços. 

Análises são apresentadas apenas para o preço total do conjunto de serviços de cada categoria, e não para cada serviço 

em particular. Por fim, deve-se destacar que os autores verificaram que a atribuição dos sujeitos a situações de escolha 

com diferentes enquadramentos não teve efeito significativo sobre a satisfação dos mesmos tanto com o processo 

quanto com o resultado da escolha. 

 

3 Método e design 

 

A abordagem metodológica selecionada para este projeto é quantitativa e experimental, seguindo a tradição dos 

estudos da ciência comportamental (Rapp & Hill, 2015). O design experimental é um método que efetivamente permite 

a análise de relações causais a partir da manipulação de variáveis independentes e da observação dos resultados dessa 

manipulação (Cooper & Schindler, 2003). Além disso, nos experimentos a ação de variáveis estranhas pode ser 

controlada de forma mais eficaz do que em outros métodos. Dada a sua eficácia, o desenho experimental é amplamente 

utilizado para examinar teorias das ciências sociais, particularmente nas disciplinas de psicologia e marketing (Kuhfeld, 

Tobias, & Garratt, 1994; Oh, Kim, & Shin, 2004) Apesar da abundância de estudos de marketing na literatura de 

hospitalidade e turismo, o uso da pesquisa experimental continua sendo restrita. Não obstante, o método tem sido cada 

vez mais adotado nesses campos na última década (Fong et al., 2016; Guzeller & Celiker, 2017). 

O design experimental utilizado foi inspirado naquele criado por Jin et al. (2012). Para o teste da hipótese 

central foi realizado um estudo experimental entre sujeitos (Fong et al., 2016). Os participantes receberam a tarefa de 

escolher a composição de pacote de viagens de sete dias para a cidade de Salvador, no Estado da Bahia. Nesse pacote 

estariam incluídos os serviços de hospedagem, alimentação, traslado e seguro viagem.  

Para um grupo de participantes, selecionados aleatoriamente, o pacote inicial apresentado incluía serviços de 

menor nível de qualidade e preço. Para este grupo, alternativas de upgrade foram apresentadas, de modo que os quatro 

serviços básicos poderiam ser trocados por serviços de maior qualidade e preço. Cada upgrade realizado implicaria no 

aumento do preço total do pacote. O valor inicial do pacote era de R$ 2700, podendo subir para até R$ 4060 se todos os 

quatro serviços fossem trocados da versão básica para a versão superior. 

Para o outro grupo experimental o pacote inicial apresentado incluía serviços de nível superior de qualidade e 

preço. Esses serviços poderiam ser trocados por serviços básicos, mais baratos, o que implicaria em um desconto no 

preço total do pacote. Simetricamente ao grupo experimental do cenário de upgrade, o preço inicial do pacote no 

cenário de downgrade era de R$ 4060, e poderia cair até R$ 2700 se todos os quatro serviços superiores fossem 

trocados por alternativas básicas. O Quadro 1 apresenta a parte central dos textos introdutórios de ambos os cenários. 

 

Quadro 1: Texto introdutório dos cenários experimentais 

Cenário downgrade Cenário upgrade 

O pacote básico da viagem custa R$2.700,00 por 

pessoa e inclui transporte aéreo, hospedagem, 

refeições, transfer e seguro de viagem. 

Se você desejar, poderá personalizar seu pacote 

optando por fazer upgrades, isto é, você poderá 

escolher melhorar um ou mais serviços do pacote. 

O pacote básico da viagem custa R$ 4.060,00 por 

pessoa e inclui transporte aéreo, hospedagem, 

refeições, transfer e seguro de viagem. 

Se você desejar, poderá personalizar seu pacote 

optando por fazer downgrades, isto é, você poderá 

escolher reduzir o nível de um ou mais serviços do 

pacote. 
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No cenário de upgrade, os serviços básicos eram apresentados como incluídos, sendo destacada a informação 

de que a escolha dessa alternativa implicaria em acréscimo de R$ 0 no preço total do pacote. Por outro lado, os serviços 

superiores eram associados a acréscimos no preço (Figura 1). Já no cenário de downgrade, os serviços superiores eram 

apresentados como incluídos no pacote e associados a acréscimos de R$ 0 no preço total, enquanto os serviços básicos 

eram apresentados em associação com a informação de uma economia (Figura 2). É importante destacar que em ambos 

os cenários a escolha de qualquer alternativa exigia um click no questionário eletrônico. Esta ação do sujeito era 

necessária tanto para a seleção da alternativa incluída no pacote inicial quanto para a seleção daquela que implica em 

alteração do conjunto inicialmente proposto. Esse design objetivou evitar o viés de inércia dos sujeitos ao exigir igual 

esforço para selecionar qualquer uma das alternativas. 

 

Figura 1: Exemplo de conjunto de escolha do cenário de upgrade 

 
 

Figura 2: Exemplo de conjunto de escolha do cenário de downgrade 

 
 

O texto introdutório do experimento destacava a natureza acadêmica da pesquisa, solicitava a sinceridade dos 

participantes e a simulação mental de uma situação real de escolha de compra. O texto indicava, ainda, que o sujeito da 

pesquisa poderia: 

 alterar todas as opções de categorias de serviços; ou 

 modificar apenas algumas opções de serviços; ou 

 não fazer nenhuma alteração, aceitando todas as opções do pacote sugerido. 

 



6 

 
Os preços das alternativas de serviços incluídos no pacote foram definidos a partir de ofertas reais disponíveis 

na internet. Cada alternativa era ilustrada por uma imagem. No caso do seguro viagem, a imagem apresentada destacava 

as coberturas do serviço. O Quadro 2 apresenta o descritivo e as imagens ilustrativas de cada alternativa do 

experimento. 

 

Quadro 2: Alternativas de serviços apresentadas no experimento 

Serviço Serviço básico Serviço superior 
Diferença 

de preço 

Hospedagem 

Pousada do Carmo 

3 estrelas 

 

Hotel Casa do Amarelindo 

4 estrelas 

 

R$ 910 

Alimentação 

Prato feito 

 

Self-service à vontade 

 

R$ 280 

Traslado 

Transfer em ônibus de turismo 

 

Transfer particular em carro 

especial 

 

R$ 100 

Seguro 

viagem 

Plano Terra 

 

Plano Ouro 

 

R$ 70 

 

Além do experimento em si, o questionário da pesquisa contou com uma parte inicial de perguntas de filtro da 

amostra e uma parte final com perguntas relativas às satisfações com o processo e com o resultado de suas escolhas, às 

experiências reais de compra de pacotes turísticos dos participantes e a algumas de suas características demográficas. 

Cada tipo de satisfação foi mensurado a partir de três itens. Por sua vez, cada item foi mensurado em escalas de cinco 

pontos cujos extremos foram ancorados nas expressões “discordo totalmente” e “concordo totalmente”. 

 

4 Coleta de dados 
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A coleta de dados foi realizada em maio de 2018 no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A pesquisa 

buscou observar as escolhas feitas por consumidores regulares de viagens de lazer, submetendo ao experimento apenas 

indivíduos que haviam realizado ao menos uma viagem de lazer para fora de seu estado de residência nos doze meses 

anteriores à abordagem. Ainda que o aeroporto Santos Dumont seja mais conhecido pelas viagens de negócios, 

especialmente em razão da ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro, a forte associação entre o consumo de viagens 

de negócios e viagens de lazer no nível dos indivíduos foi suficiente para viabilizar a amostra de consumidores 

regulares de viagens de lazer. 

A fim de restringir o perfil da população estudada e alcançar resultados menos influenciados por variáveis 

externas, foram pesquisados apenas indivíduos residentes nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Os estímulos e a 

coleta de dados fizeram parte de um questionário em plataforma eletrônica. O questionário foi programado em 

linguagem para Web e apresentado aos participantes em tablets. Após as perguntas iniciais de filtro da amostra, os 

tablets foram entregues aos participantes para auto-preenchimento. Essa estratégia de aplicação visou oferecer melhores 

condições para a apresentação dos estímulos e coletar respostas no ritmo natural dos participantes. A amostra final foi 

de 217 sujeitos. 

 

5 Resultados 

 

5.1 Características da amostra 

 

A amostra pesquisada apresentou um ligeiro viés em favor da população masculina (58,5%), o que pode ser 

explicado pelo viés do perfil de frequentadores do Aeroporto Santos Dumont. As entrevistas foram relativamente bem 

distribuídas por faixas etárias, com 36% de participantes com até 30 anos de idade, 43% entre 31 e 50 anos, 18% entre 

51 e 70 anos e apenas 3% acima de 70 anos. A maioria dos participantes tem ao menos ensino superior completo (66%), 

com destaque para uma parcela significativa de pós-graduados (26%). Os residentes na cidade do Rio de Janeiro 

responderam por 80% dos amostrados, enquanto os residentes na cidade de São Paulo representaram os 20% restantes. 

Quase metade (49,8%) dos participantes viajou a lazer três vezes ou mais para fora de seu estado de residência 

nos 12 meses anteriores à pesquisa. Portanto, além do filtro da pesquisa ter garantido a participação somente de 

indivíduos que efetivamente consomem viagens de lazer, os resultados indicam que a amostra pesquisada apresenta um 

alto índice de consumo desse tipo. Além disso, a maioria dos entrevistados relatou já ter comprado pelo menos um 

pacote turístico (59,4%). Esse resultado se soma ao anterior no sentido de reafirmar a representatividade da amostra 

pesquisada para a análise do comportamento em tela. 

A distribuição aleatória dos participantes da pesquisa nos dois grupos experimentais resultou em 111 

respondentes (51%) no grupo upgrade e 106 respondentes (49%) no grupo downgrade. 

 

5.2 Diferença do preço total do pacote escolhido 

 

Os preços totais dos pacotes turísticos selecionados em cada um dos dois grupos experimentais são 

apresentados na Tabela 1. Os resultados indicam que os consumidores submetidos ao cenário downgrade gastaram, em 

média, R$ 136 a mais do que os consumidores submetidos ao cenário upgrade, o que representa 4,4% a mais no preço 

do pacote final. A Tabela 1 apresenta as principais estatísticas descritivas do preço do pacote final em cada cenário. 

 

Tabela 1: Preço final por grupo experimental – estatísticas descritivas 

Variável Independente: 

Grupo Experimental 

Variável Dependente: Preço Final (R$) 

Média Mediana Erro padrão da média Desvio padrão Contagem 

Condição upgrade 3.125,32 2.980,00 45,14 475,57 111 

Condição downgrade 3.261,32 3.050,00 49,32 507,76 106 

 

Uma vez que a distribuição da variável preço é truncada pelos valores definidos para cada um dos serviços, sua 

normalidade é discutível. Assumida a normalidade da distribuição, o teste t de Student revela que a diferença é 

estatisticamente significante (t = 2,034; p = 0,043). Quando a normalidade não é assumida a conclusão é a mesma, pois 

o teste U de Mann-Whitney sugere que a diferença entre os dois grupos experimentais é significante (p = 0,021). 

Portanto, os resultados oferecem suporte à hipótese central deste estudo, ou seja, à hipótese de que os consumidores 

escolheriam serviços para o pacote turístico de modo a atingir um preço final mais alto no cenário downgrade (pacote 
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inicial com serviços de nível superior e mais caros), do que no cenário upgrade (pacote inicial com serviços básicos e 

mais baratos). 

Apesar da atribuição aleatória de indivíduos aos grupos experimentais, uma verificação adicional de validade 

do experimento foi realizada por meio do teste dos efeitos de variáveis estranhas relacionadas às características dos 

participantes. Os resultados dos testes ANOVA indicam que o preço final do pacote escolhido não varia em função da 

frequência de viagens a lazer realizadas pelo participante (F = 0,366; p = 0,694), do sexo (F = 0,001; p = 0,982), da 

idade (F = 1,215; p = 0,305) ou da escolaridade (F = 0,636; p = 0,593). 

 

5.3 Diferenças nas probabilidades de escolha de cada serviço 

 

A análise do preço final do pacote turístico é resultado das escolhas específicas para cada um dos quatro 

serviços incluídos (hospedagem, alimentação, traslado e seguro viagem). Contudo, deve-se notar que os preços desses 

serviços são bastante diferentes entre si. Enquanto a versão superior de hospedagem é R$ 910 mais cara do que a versão 

básica, o seguro viagem superior é apenas R$ 70 mais caro do que o seguro viagem básico. Logo, o preço final do 

pacote é mais influenciado por alguns serviços do que por outros. Além disso, a soma de valores pode esconder 

informações relevantes sobre o comportamento do consumidor com respeito a cada tipo de serviço. Em outras palavras, 

o efeito de enquadramento pode ser válido para o pacote como um todo, mas não necessariamente é válido para cada 

um dos serviços. Desta forma, examinou-se a diferença entre os grupos experimentais nas proporções de escolha da 

alternativa superior e mais cara de cada um dos serviços estudados, conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Percentual de escolha da alternativa superior por grupo experimental 

Serviço Upgrade Downgrade p 

Hospedagem 25,2% 34,0% 0,158 

Alimentação 47,7% 66,0% 0,007 

Traslado 26,1% 39,6% 0,034 

Seguro viagem 51,4% 39,6% 0,083 

 

As diferenças entre os percentuais de escolha dos serviços superiores foram testadas a partir da estatística qui-

quadrado. Os resultados apontam que houve diferença significante nos serviços de alimentação (p = 0,007) e traslado (p 

= 0,034), mas não nos serviços de hospedagem (p = 0,158) e de seguro viagem (p = 0,083). Na verdade, deve-se notar 

que, ao contrário do esperado, a diferença entre a proporção no cenário de downgrade e no cenário de upgrade foi 

negativa. Contudo, como a diferença não é estatisticamente significante, nenhuma interpretação deve ser feita. 

A teoria de Jin, He, & Song (2012) de que a incidência do efeito de enquadramento apenas sobre alguns dos 

serviços se deve à natureza central ou periférica destes foi examinada. Em consonância com aqueles autores, os 

entrevistados da presente pesquisa confirmaram que a centralidade ou importância dos serviços de hospedagem e 

alimentação é maior do que a dos serviços de traslado e seguro viagem. Em uma escala de cinco pontos, a importância 

média percebida pelos participantes para o serviço de alimentação foi 3,12, hospedagem 3,09, seguro viagem 2,82 e 

traslado 2,21. A diferença entre a importância média da hospedagem em comparação com a do seguro viagem é 

estatisticamente significante (p = 0,015). Portanto, esta pesquisa confirmou a classificação de Jin, He, & Song (2012) de 

hospedagem e alimentação como serviços centrais e traslado e seguro viagem como serviços periféricos. 

Contudo, os resultados desta pesquisa divergem das conclusões da pesquisa de Jin, He, & Song (2012) no que 

tange à incidência do efeito de enquadramento. A escolha do serviço superior foi mais frequente no enquadramento de 

downgrade do que no enquadramento de upgrade para um serviço central (alimentação), ainda que não tenha sido para 

outro (hospedagem). Além disso, o efeito foi descartado na escolha de um serviço periférico (seguro viagem), mesmo 

que não tenha sido na escolha de outro (traslado). Portanto, a centralidade do serviço não parece explicar a ocorrência 

ou não do efeito de enquadramento. 

Mas então, qual a forma de categorização dos serviços que permite explicar a incidência do efeito de 

enquadramento? Embora a presente pesquisa não ofereça condições de analisar essa questão de forma definitiva, uma 

interpretação consistente com as evidências pode ser desenvolvida a partir de duas características dos serviços. A 

primeira é a possibilidade de correção de uma decisão errada. Serviços que não podem ser alterados ao longo da viagem 

caso o consumidor julgue que fez uma escolha errada também tendem a atrair maior atenção do consumidor. O seguro 

viagem certamente não pode ser alterado ao longo da viagem. Os serviços de hospedagem e traslado também são 
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difíceis de trocar e geralmente o consumidor é levado a manter sua escolha inicial, mesmo sabendo que deveria ter 

escolhido outra alternativa. Já os serviços de alimentação, como são utilizados várias vezes ao longo de uma viagem, 

são relativamente fáceis de ajustar. 

A segunda característica é relativa ao risco de uma decisão errada. As decisões sobre serviços mais críticos, 

com maior potencial de prejuízo à experiência da viagem, devem atrair maior atenção do consumidor. Note-se que o 

conceito de risco é diferente do conceito de centralidade. Enquanto a centralidade está associada à importância relativa 

do serviço para a experiência bem sucedida, o risco está associado à importância relativa no caso de problemas. Assim, 

os serviços de hospedagem, alimentação e seguro viagem podem ser incluídos na categoria de alto risco, enquanto o 

traslado parece ser melhor enquadrado na categoria de baixo risco. 

Em conjunto essas duas características parecem explicar a incidência desigual do efeito de enquadramento. 

Serviços ajustáveis, ao demandar menor atenção do consumidor, se tornam mais suscetíveis ao efeito de 

enquadramento. Isso explicaria a incidência do efeito sobre os serviços de alimentação. No caso dos serviços não 

ajustáveis, a atenção dada pelo consumidor vai depender do nível de criticidade. Serviços menos críticos, como o 

traslado, também não atrairão grande atenção, ficando vulneráveis ao efeito de enquadramento. Por outro lado, os 

serviços não ajustáveis e críticos, como a hospedagem e o seguro viagem, atrairão maior atenção do consumidor, 

exigindo mais processamento cognitivo das informações, e consequentemente não ficando tão expostos ao efeito de 

enquadramento. 

 

5.4 Satisfação com o processo e com o resultado da decisão 

 

A composição do pacote turístico inicial pode potencialmente ter dois tipos de consequências. De um lado, 

como já discutido, ela pode afetar a probabilidade de escolha das alternativas, e consequentemente o preço final do 

pacote. Contudo, um segundo efeito deve ser cogitado: a variação da satisfação do consumidor com o processo e o 

resultado de sua escolha. Logo, é relevante investigar se houve diferença nos níveis de satisfação dos dois grupos 

experimentais. 

Para mensurar a satisfação dos participantes com o processo e o resultado da escolha, os seis indicadores 

incluídos no questionário foram inicialmente submetidos a uma análise de confiabilidade por meio da estatística alpha 

de Cronbach. O máximo alpha (0,914) foi atingido a partir da exclusão do item C da escala original. A configuração de 

uma escala de cinco itens foi confirmada por uma análise fatorial exploratória. Desta forma, um índice de satisfação foi 

composto a partir do cálculo da média dos cinco itens que compõem essa escala. Como os itens originais foram 

mensurados em uma escala de 5 pontos, o índice de satisfação final também varia de 1 a 5. 

A média do índice de satisfação dos participantes do grupo experimental submetido ao cenário de upgrade foi 

de 4,31, ao passo que para o grupo experimento do downgrade essa média foi de 4,36. A diferença entre essas duas 

médias não é estatisticamente significante (p = 0,584). Portanto, os resultados apontam que o nível de satisfação dos 

consumidores não se altera em função da composição do pacote turístico inicial. 

 

6 Considerações finais 

 

O presente estudo testou com sucesso o efeito de enquadramento na customização de um pacote de viagem, 

mostrando que a composição inicial de uma oferta turística tem implicações na composição final escolhida pelos 

consumidores. Quando partiram de uma oferta mais completa e mais cara, consumidores gastaram, em média, 4,4% 

mais do que quando partiram de uma oferta mais simples e barata. Estes resultados estão em consonância com as 

pesquisas anteriores de Park et al. (2000) e Jin, He, & Song (2012). Quando expostos a situações de customização 

enquadradas como escolhas de exclusão/downgrade, os consumidores tendem a escolher maior quantidade de opções e 

a pagar mais caro. Nos estudos anteriores, esse efeito se mostrou consistente para opções e categorias de produto com 

diferentes níveis de preços. Contudo, enquanto as pesquisas anteriores analisaram as escolhas de amostras compostas 

por alunos de graduação e pós-graduação, o presente trabalho observou as escolhas de consumidores comuns e 

representativos de um grupo social com alta taxa de consumo do produto estudado. 

Com relação à incidência do efeito de enquadramento nas opções de serviços oferecidos no pacote 

(hospedagem, alimentação, traslado e seguro viagem), as descobertas deste estudo colocam dúvida sobre a classificação 

explicativa proposta por Jin, He, & Song (2012). As evidências do presente estudo indicaram que a categorização dos 

serviços em centrais ou periféricos não é capaz de explicar a ocorrência ou não do efeito de enquadramento. Uma nova 

forma de categorização, tendo como base a naturezas ajustável e crítica do serviço parece ser mais adequada para 

explicar a ocorrência do efeito. O fundamento dessa explicação estaria no nível de atenção exigida dos consumidores. 

Serviços cuja escolha que exigem maior atenção estariam menos sujeitos ao efeito de enquadramento, enquanto os 

serviços que exigem menor atenção estariam mais vulneráveis ao viés causado por esse efeito. Essa vulnerabilidade 
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teria origem na atuação do Sistema 1 (sistema de raciocínio mais rápido, automático e intuitivo), ao passo que a maior 

atenção propiciaria um processamento mais cognitivo de informações, característico da atuação do Sistema 2 (sistema 

de raciocínio mais lento, analítico e reflexivo) (Kahneman, 2012). 

É necessário mencionar que as descobertas aqui apresentadas indicam, em princípio, que seria mais vantajoso 

para as agências de viagem oferecer inicialmente aos consumidores pacotes compostos por serviços superiores que 

possam ser reduzidos ou simplificados, em oposição a pacotes compostos por serviços inferiores que possam ser 

melhorados. No entanto, essa conclusão deve ser acompanhada de algumas ressalvas relevantes. Em primeiro lugar, o 

enquadramento downgrade implica em um preço inicial mais alto, o que pode desencadear a percepção de marca ou 

produto caro. Esta percepção pode afugentar uma parcela de consumidores que tenham baixo compromisso com a 

marca ou com a categoria de produto, o que não deve ocorrer com consumidores fiéis à marca ou altamente 

comprometidos com a categoria (Park et al., 2000). Em segundo lugar, o mercado de pacotes de viagem é altamente 

competitivo em preços, especialmente no ambiente on-line, onde comparações de preços são feitas com grande 

facilidade. Assim, oferecer primeiro ofertas mais caras pode colocar em risco a competitividade do negócio. No entanto, 

algumas agências de turismo procuram evitar este efeito anunciando pacotes mais baratos (upgrade) como forma de 

atrair consumidores para a mesa de negociação, passando a ofertar pacotes mais caros (downgrade) a partir do 

engajamento inicial do consumidor. 

Diversas pesquisas nesse campo ainda são desejáveis. Em primeiro lugar, a replicação de estudos que busquem 

testar a ocorrência do efeito de enquadramento de opções poderia colaborar no sentido de consolidar a teoria pelo 

acúmulo de evidências. No turismo, estudos poderiam ser desenvolvidos com foco em outros serviços customizáveis, 

como transporte aéreo, hospedagem, passeios e outros. Além disso, é necessário explorar com mais detalhe a explicação 

da ocorrência desigual do efeito de enquadramento sobre diferentes categorias de produtos. Em particular, as 

conjecturas explicativas feitas no presente estudo claramente carecem de sustentação empírica mais sólida. Seria 

interessante também estudar como as características sócio demográficas e psicológicas dos consumidores se relacionam 

com a propensão individual a ser influenciado pelo enquadramento. Por fim, estudos que buscassem observar resultados 

do efeito de enquadramento em situações reais de mercado poderiam aproximar teoria e prática e trazer grandes 

colaborações para a elaboração de recomendações aos gestores. 
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