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1  Introdução

A compreensão da relação existen-
te entre o valor percebido de um 
produto e seu preço justo no con-
texto da multicanalidade e da om-
nicanalidade é o principal objetivo 
deste texto (parte 2) de uma série 
de três artigos. No primeiro texto, 
contextualizaram-se os conceitos 
de valor percebido e seu preço 
justo e como essa relação pode se 
diferenciar entre os vários canais 
de venda disponíveis para o consu-
midor. Neste artigo, os modelos te-
órico e estatístico, que permitem o 
estudo dessa relação, são exibidos, 
e os resultados do experimento 
serão apresentados no último texto 
da série (parte 3). 

2  Modelo Conceitual

Os diferentes canais afetam o com-
portamento do consumidor (LEE 
et al., 2019; RodRíguez-ToRRico 
et al., 2020), gastos e frequência de 
visita (KUMAR et al., 2018), expe-
riência (SavaSTano et al., 2019) 
e influenciam a retenção de con-
sumidores para uma determinada 
marca (Li et al., 2018).

O valor percebido pelos clientes em 
sistemas multicanais tem ganhado 
atenção especial de acadêmicos 
e empresas com a mudança de 
uma visão centrada na empresa 
para uma visão centrada no cliente 
(BANERjEE, 2014). O valor criado 
é o principal motivo que leva os 

clientes a utilizar múltiplos canais 
(HSiao et al., 2012). Argumenta-
-se que a qualidade da integração 
multicanal influencia o valor per-
cebido do sistema multicanal (YU 
et al., 2011). A alta qualidade da 
integração multicanal aumentaria 
o valor percebido do sistema mul-
ticanal do cliente (HoSSain et al., 
2019). como a omnicanalidade é 
uma evolução da multicanalidade 
(cao, 2019), também é esperado 
que afete mais o valor percebido do 
que nos canais online.

H1: Multicanalidade e Omni-
canalidade apresentam maior 
valor percebido em relação ao 
canal online
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A justiça de preço ganhou impor-
tância mais significativa com o 
avanço da internet. Os vendedores 
são mais capazes de diferenciar os 
preços dependendo da sensibili-
dade ao preço do consumidor, e os 
consumidores têm diferentes ferra-
mentas para pesquisar e comparar 
preços de diferentes fornecedores 
(andRéS-MaRTínez et al., 2014). 
No entanto, os diferentes canais de 
vendas têm diferentes estruturas 
de custos. Portanto, as empresas 
devem precificar de acordo com 
sua estrutura de custos, que tende 
a ser superior para multicanal e 
omnicanal, pois também possuem 
estrutura de loja física (ZhANg et 
al., 2010). Empiricamente, os pre-
ços online podem ser pelo menos 
5% mais baixos do que nas lojas 
físicas (FaSSnacHT et al., 2016).

Então, o consumidor tem que es-
colher entre múltiplas formas de 
comprar, trocar ou devolver um 
produto (Jiu, 2022), contexto de 
multicanal ou omnicanal, ou ter um 
preço mais baixo, contexto online. 
como os consumidores desejam 
mais integração e coordenação 
de canais (ShEN et al., 2018), eles 

tendem a atribuir maior valor agre-
gado a isso do que à oportunidade 
de pagar um pouco menos. Assim, 
eles têm uma percepção maior de 
justiça de preço no multicanal e no 
omnicanal em comparação com o 
canal online.

H2: Multicanal e Omnicanal pos-
suem maior percepção de justiça 
de preços em relação ao canal 
online

Estar ocupado é uma tendência 
cada vez mais crescente na socie-
dade moderna (cigna, 2020). Pa-
ralelamente, o avanço das vendas 
por meios digitais e novas formas 
de compras levaram a um tipo de 
varejo mais conveniente aos con-
sumidores (RodRíguez-ToRRico 
et al., 2020).

Pessoas mais ocupadas exigem 
formas de serem mais produtivas 
e economizar tempo em suas ati-
vidades (STRazdinS; LougHRey, 
2007). Nesse sentido, os canais on-
line, multicanal e omnicanal apre-
sentam diversas vantagens, como 
a conveniência (gAO et al., 2021).

É provável que num contexto de 
canais mais fluidos, com maior fa-
cilidade de acesso, o que conduz a 
economizar tempo (SavaSTano et 
al., 2019), haja uma melhor percep-
ção de valor e justiça de preço do 
multicanal e omnicanal em relação 
ao canal online para pessoas mais 
ocupadas. Além disso, essa comodi-
dade e economia de tempo podem 
levar pessoas ocupadas a terem 
uma melhor percepção de valor e 
justiça de preço, dado o processo 
de eficiência presente nos canais 
(ShEN et al., 2018).

Nesse contexto, acreditamos em 
uma interação entre ocupação e 
canais com base nas variáveis   de-
pendentes.

H3: A ocupação aumenta o im-
pacto que diferentes canais têm 
sobre o valor percebido de um 
produto 

H4: A ocupação aumenta a per-
cepção de preço justo de um 
produto.

Na Figura 1, apresentamos o mode-
lo que sintetiza nossas ideias.
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Figura 1 - Modelo Teórico

 
                                         Fonte: Elaboração do autor.

3  Método

Dois estudos quantitativos foram 
conduzidos com métodos experi-
mentais para entender a relação 
dos diferentes canais com valor 
percebido e justiça de preço e para 
entender se há alguma amplifi-
cação deste efeito pela variável 
moderadora de ocupação. Ambos 
os estudos foram aprovados pelo 
comitê de ética (iBR - ceP) de uma 
renomada instituição do Estado 
de São Paulo, Brasil, e foram regis-
trados sob o número 96/2021. No 
primeiro estudo, h1 e h2 são ava-
liados. No segundo estudo, o foco 
foi verificar se a ocupação modera 
a relação dos canais com valor per-
cebido e justiça de preço (h3 e h4).

3.1 Procedimento

Os pré-testes e estudos 1 e 2 foram 
realizados eletronicamente. A pla-
taforma Qualtrics foi utilizada para 
desenvolver o instrumento de co-
leta e o painel Amazon Mechanical 
Turk (mTurk), que oferece um bom 
potencial de recrutamento de di-
versos participantes e com custos 
menores do que o desempenho do 
laboratório (THoMaS; cLiFFoRd, 
2017), foi usado para divulgação da 
pesquisa aos participantes.

3.2 Pré-Teste I

Para avaliar a escala de Forsythe et 
al. (2006), que mede os benefícios e 
riscos de fazer compras online e ve-

rifica a adequação do produto ad-
quirido para ser utilizado na mani-
pulação e se o respondente percebe 
os diferentes canais de compra, 
realizamos o pré-teste 1. Três ce-
nários foram criados usando tênis 
como produto. Os tênis podem ser 
adquiridos em três canais diferen-
tes (online, multicanal e omnica-
nal). A escolha desse produto se dá 
por ser um produto encontrado nos 
três diferentes canais, e, em geral, 
quando o consumidor se sente 
desconfortável durante a compra 
(por exemplo, tamanho errado ou 
modelo diferente do esperado), ele 
procura trocá-lo. Reconhecemos 
que uma das limitações do estudo é 
que o consumidor tem que se ima-
ginar na situação de compra, não se 
colocando nessa situação.
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Este pré-teste foi realizado onli-
ne em junho de 2021 no mercado 
brasileiro. Na checagem da mani-
pulação, em que foi perguntado 
ao respondente se ele identificou 
corretamente o canal ao qual es-
tava sendo submetido, a amostra 
apresentou ampla adesão ao en-
tendimento do estudo (a identifi-
cação correta foi superior a 90%). 
A coleta foi realizada com 20 res-
pondentes que foram selecionados 
automaticamente dentro dos parâ-
metros do mTurk. 

3.3 Pré-Teste II

Para identificar se os indivídu-
os sentem que estão ocupados, 
foi realizado um pré-teste 2 utili-
zando a escala MPED de Martin e 
Park (2003) com a aplicação de seu 
questionário com sete questões.

O Pré-teste 2 foi realizado em julho 
de 2021, seguindo o mercado bra-
sileiro como padrão. Observamos 
também uma alta adesão ao en-
tendimento dos canais aos quais o 
respondente foi submetido (identi-
ficação correta superior a 90%). a 
coleta foi realizada com 20 respon-
dentes que foram selecionados au-
tomaticamente dentro dos parâme-
tros do mTurk, buscando entender 
a variável moderadora ocupação.

3.4 Descrição das Variáveis

Valor Percebido: Foi elaborado 
um questionário seguindo a escala 
PERVAL criada por Sweeney e Sou-

tar (2001) para medir a variável 
valor percebido. Esta escala mede a 
escala de valor percebido de forma 
mais ampla, tem propriedades va-
liosas e validade preditiva adequa-
da (LEE et al., 2019), e é considera-
da uma escala adequada para valor 
percebido (gALLARZA et al., 2021). 
É composto por 15 questões que 
possuem respostas em uma escala 
Likert de 1 a 5. Para obter um valor 
para essa variável dependente, foi 
calculada a média das 15 respostas 
de cada participante que respon-
deu ao questionário.

Preço Justo:  Para mensurar o 
preço justo, foi utilizada a escala 
escolhida por darke e dahl (2003), 
adaptada por isabella et al. (2017), 
que mede se a situação de preço 
apresentada é justa, razoável ou in-
justa. Essa métrica se mostrou um 
bom índice de percepção de justiça 
de preços quando analisada por 
meio da análise fatorial de darke 
e Dahl (2003). Para esta escala, 
foram utilizadas três questões, que 
respondiam à escala Likert de 5 
pontos. Assim como no valor per-
cebido, extraímos a média dessas 
três questões.

Canais: Neste estudo, os canais 
de venda online, multicanal e om-
nicanal foram investigados como 
variáveis   independentes. Para isso, 
foram criados três cenários distin-
tos nos quais, aleatoriamente, cada 
consumidor foi inserido e teve que 
responder às questões de valor 
percebido, preço justo e variáveis   
de controle.

Os cenários foram criados da se-
guinte forma: i. O consumidor com-
pra um tênis online e precisaria 
trocar por um número maior ou 
menor apenas pelo canal online 
(canal de vendas online); ii. Em 
seguida, o consumidor compra 
um tênis online ou em uma loja 
física e precisaria trocá-lo por um 
número maior ou menor apenas 
pelo canal que realizou a compra 
(multicanal); iii. Por fim, o consu-
midor compra um tênis online ou 
na loja física e precisaria trocar por 
um número maior ou menor, mas 
poderia trocar por qualquer canal 
(omnichannel).

Ocupação: Para obter a variável 
ocupação, utilizamos uma ques-
tão objetiva e um conjunto de seis 
questões, seguindo o procedimento 
adotado por Kondo (2021). A pri-
meira pergunta questiona o quanto 
a pessoa está ocupada durante o 
dia, com a resposta também va-
riando de 1 a 5. O segundo conjunto 
de perguntas segue a escala MPED 
de Martin e Park (2003). nessa es-
cala, são feitas mais seis perguntas 
subjetivas com respostas de 1 a 5.

Para criar nossa variável indepen-
dente de ocupação, assumimos 
que, ao responder o conjunto de 
seis questões, a pessoa se sentiria 
mais ocupada do que o grupo que 
respondeu à única questão sobre 
estar ocupada.

Também adicionamos uma pergun-
ta de manipulação para verificar 
nossa ideia de que os responden-
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tes que responderam às seis per-
guntas se sentem mais ocupados 
em comparação com aqueles que 
responderam apenas a uma única 
pergunta.

Variáveis   de controle: Para as 
variáveis   de controle, foram sepa-
radas em três grupos: social, socio-
econômica e experiência/meio de 
acesso. Usamos idade e gênero para 
variáveis   sociais, que são usadas 
como variáveis   explicativas para 
valor percebido (FANg et al., 2016) 
e preço justo (MONROE, 2003). A 
idade é uma variável contínua e 
o gênero uma dummy. Para vari-
áveis   socioeconômicas, usamos 
educação e situação profissional. 
A educação pode ser uma variável 
explicativa para o valor percebi-
do (cHang; diBB, 2012) e justiça 
de preço (DASKALOPOULOU; PE-
TRou, 2006), enquanto o status de 
emprego é um determinante para 
valor percebido (eSTeLaMi et al., 
2001) e justiça de preço (MONROE, 
2003). Por f im, como variáveis   
experiência/meios de acesso, uti-
lizamos a compra online e equipa-
mentos. Ambas as variáveis   são 
dummies, a primeira uma tentativa 
de capturar a experiência anterior 
que explica o valor percebido (Jin 
et al., 2015) e a justiça do preço 
(aHMaT et al., 2011) e a segunda 
uma variável nova para medir se 
existiam resultados distintos va-
riando o meio de acesso.
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