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Aos meus avós exemplos inspiradores da minha vida. 
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A philosopher knows that in reality he knows 

very little. That is why he constantly strives to 

achieve true insight. Socrates was one of these 

rare people. He knew that he knew nothing 

about life and about the world. And now comes 

the important part: it troubled him that he knew 

so little.  

 

Jostein Gaarder, Sophie's World 
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RESUMO 

 

 

O mercado exige tomadas de decisões cada vez mais rápidas e consistentes. A 

tecnologia colocou o mundo inteiro conectado em tempo real: as pessoas, os mercados, bolsas 

de valores e informações. No negócio agropecuário as decisões dependem ainda de variáveis 

incontroláveis como taxa cambial, preço, condições climáticas e ambientais.  É neste contexto 

por pressão e agilidade que o indivíduo se utiliza de um processo de simplificação na tomada 

de decisão, utilizando atalhos para simplificar o processo cognitivo (heurísticas), que por sua 

vez podem induzir a erros (vieses).  Na perspectiva hedônica a tomada de decisão de compra 

de um produto ocorre com base no conjunto de atributos de cada produto, que por sua vez 

possuem capacidades diferentes de prestar os benefícios anunciados e satisfazer uma 

necessidade. E estes atributos são avaliados por seus valores, crenças ou experiências passadas 

dos indivíduos. Desta forma este trabalho tem como objetivo caracterizar a tomada de decisão 

do pecuarista quanto ao herbicida para pastagem no Brasil. Para isso, o estudo se baseia em três 

fundamentos: atributos por meio da função utilidade que possui uma abordagem econômica 

(LANCASTER, 1971)  com ênfase no atributo país de origem; as heurísticas e vieses que possui 

uma abordagem psicológica (HASTIE; DAWES, 2001); e os valores predominantes nos 

pecuaristas, também com uma abordagem psicológica (HOMER; KAHLE, 1988; GUTMAN, 

1982). A metodologia possui duas etapas sendo a primeira com abordagem qualitativa que usa 

três métodos: TCIP, Laddering e Análise conjunta. E a segunda etapa a coleta é através de uma 

survey online com 75 pecuaristas e como análise dos dados são feitas análise descritiva, fatorial 

e de aglomerados. Ao final, com base em todos os resultados, propõe-se um modelo de tomada 

de decisão do pecuarista quanto ao herbicida para pastagem no Brasil que contempla: valores; 

heurísticas e vieses predominantes; atributos que configuram a imagem do herbicida; conjunto 

dos atributos preferenciais e seus respectivos níveis; os consequentes fatores da tomada de 

decisão; assim como os segmentos de pecuaristas.  

 

 

Palavras-chave: Agronegócio. Processo decisório. Marketing Internacional. Heurística. 





 

ABSTRACT 

 

 

The market requires decision making increasingly rapid and consistent. The 

technology has put the world connected in real-time: people, markets, exchanges and 

information. In agribusiness decisions depend on uncontrollable variables like: exchange rate, 

price, climate and environmental conditions. In this context of pressure and speed that the 

individual uses a process of simplifying decision making, using shortcuts to simplify the 

cognitive process (heuristics), which in turn can lead to errors (biase). In hedonic perspective 

taking decision to purchase a product is based on the set of attributes of each product, which in 

turn have different capacities to provide the benefits and satisfy a need. And these attributes are 

evaluated by their values, beliefs or past experiences of individuals. Thus for the study of 

decision making regarding herbicide rancher for grazing in Brazil was based on three grounds: 

attributes through the utility function that has a more economical approach (LANCASTER, 

1971) given an emphasis on the attribute country of origin, the heuristics and biases that has a 

psychological approach ( HASTIE; DAWES , 2001) , and the third the values prevalent in cattle 

ranchers , also with a psychological approach ( HOMER; KAHLE, 1988, HG, 1982) . The 

methodology has two steps with the first qualitative approach using three methods: TCIP, 

Laddering and conjoint analysis. The second step has the data collection through an online 

survey with 75 farmers. To analyse the data were used factorial analysis and cluster analysis. 

At the end based on all the results we propose a model of farmer decision making regarding 

herbicide grassland in Brazil that includes: values, heuristics and biases prevalent; attributes 

that make up the image of the herbicide, the set of preferred attributes and sue respective levels, 

the resulting factors of decision making, as well as segments of ranchers. 

 

 

Keywords: Agribusiness. Decision-making process. International Marketing. Heuristic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O mercado exige tomadas de decisões cada vez mais rápidas e consistentes. A 

tecnologia colocou o mundo inteiro conectado em tempo real: as pessoas, os mercados, bolsas 

de valores e informações. No negócio agropecuário estas decisões dependem de variáveis 

incontroláveis como taxa cambial, preço, condições climáticas e ambientais.  Segundo Spers e 

Grigol (2010) é neste contexto por pressão e agilidade que o indivíduo se utiliza de um processo 

de simplificação na tomada de decisão, utilizando atalhos para simplificar o processo cognitivo, 

que por sua vez podem induzir a erros. O processo de decisões das pessoas não é puramente 

racional e baseado no pensamento lógico puro, ou seja, elas possuem uma racionalidade 

limitada (“Bounded rationality”) conforme denomina Simon (1957). Seguindo este conceito 

Hastie e Dawes (2001) complementam que as pessoas são irracionais de maneira sistemática, 

relacionadas a seus hábitos de pensamento automáticos ou “limitados”, de forma que suas 

heurísticas e vieses podem demonstrar essa sistematização da irracionalidade. 

Na perspectiva hedônica a tomada de decisão de compra de um produto ocorre com 

base nos atributos que estes oferecem (LANCASTER, 1971). Os atributos são vistos como 

propriedades ou características intrínsecas ao produto; mensuráveis e observáveis; podendo ser 

tangíveis ou intangíveis (ESPARTEL; SLONGO, 1999; LEFKOFF-HAGIUS; MANSON, 

1990). São relevantes por ser um meio de se obter consequências desejáveis a partir de aspectos 

observáveis do mundo, evidenciadas pelas crenças do consumidor a respeito de um determinado 

produto ou marca e seus valores (ASSAEL, 1998). As pessoas percebem os benefícios, 

enquanto os produtos possuem atributos que podem prover estes benefícios (GUTMAN, 1982). 

Sendo assim cada produto é visto como um conjunto de atributos, com capacidades diferentes 

de prestar os benefícios anunciados e satisfazer uma necessidade. 

Desta form,  este trabalho aborda a tomada de decisão do pecuarista quanto ao 

herbicida para pastagem baseada em três fundamentos: atributos por meio da função utilidade 

que possui uma abordagem econômica (LANCASTER, 1971); as heurísticas e viéses que 

possuem uma abordagem psicológica (HASTIE; DAWES, 2001); e o terceiro em relação aos 

valores predominantes dos pecuaristas, também com uma abordagem psicológica (HOMER; 

KAHLE, 1988; GUTMAN, 1982). 
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1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 

O setor da agropecuária vem passando por mudanças. A legislação e fiscalização 

ambiental estão mais rígidas quanto ao desmatamento para abertura de novos pastos. Estima-se 

que exista mais de 100 milhões de hectares de pastos degradados no Brasil (CARVALHO, 

2011), o que potencializa a necessidade dos pecuaristas investirem na produtividade das 

pastagens existentes através de adubação e um eficiente manejo de pragas.  

Segundo Cezar (2002) a recuperação de pastagens constitui, hoje, um fator 

importante para alavancar economicamente o aumento da produção de carne bovina. E na atual 

conjuntura da pecuária aumentar os desempenhos produtivo e econômico da atividade 

constituirá o objetivo mais importante das decisões (CEZAR, 2002). Isto significa que a 

recuperação/renovação das pastagens são pontos cruciais e devem ser foco das decisões dos 

pecuaristas, sendo o herbicida uma importante ferramenta para a recuperação dos pastos 

brasileiros. Novas empresas, em sua maioria americana e chinesa, têm direcionado esforços 

para lançamento de herbicidas no mercado brasileiro, o que reforça a importância de se estudar 

o atributo país de origem.  

O investimento em pastagens passa pelo processo de tomada de decisão do 

pecuarista. O processo de tomada de decisão do produtor rural é complexo e quase sempre 

marcado por múltiplos objetivos e nem sempre de natureza econômica (CEZAR et al., 1999; 

GASSON, 1973; PERKIN; REHMAN, 1994). O fazendeiro não tem acesso a todas as 

informações e existem muitas alternativas cujos resultados e consequências individuais são 

incertas (JACOBSEN, 1994). Ou seja, existe o poder limitado de processar informação que 

restringe a capacidade individual de tomar decisões (SUTHERLAND et al. 1996).  Neste 

sentido, os produtores rurais estão mais dependentes de conhecimento, informação e tecnologia 

para tomar decisões que atendam as suas necessidades de produção e, ao mesmo tempo, 

satisfaçam questões ambientais e o bem-estar social (CONWAY, 1990; FAO, 1992; FLORES 

et al. 1991; WCED, 1990). 

Aspectos demográficos, econômicos, sociais e culturais podem influenciar nas 

crenças e, consequentemente, no comportamento dos agricultores. Os sistemas que envolvem a 

agricultura operam no contexto de um ambiente dinâmico e intercambiável, coordenado por 

fatores externos - político, social e econômico - e internos - produtivo, social e estrutural 

(DENT; EDWARDS-JONES; MCGREGOR, 1995; GASSON, 1973).  
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As empresas têm direcionado ações mercadológicas como ferramentas que podem 

gerar valor ao cliente. A preocupação com a utilização de um sistema de produção orientado 

para o consumidor no setor do agronegócio faz surgir à necessidade de estudar mais 

profundamente o processo de decisão de compra do pecuarista de forma a observar a presença 

dos vieses heurísticos (HANF; KÜHL, 2005). O resultado deste mapeamento do processo 

decisório da compra de insumos agrícolas poderia proporcionar a construção de estratégias de 

valor adequadas ao segmento de defensivos agrícolas. 

Desta forma, a problemática envolve a caracterização do processo decisório do 

pecuarista quanto à herbicida para pastagem sob três perspectivas heurística, valores e atributos.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral é caracterizar o processo de tomada de decisão dos pecuaristas 

quanto ao herbicida para pastagem no Brasil. Os objetivos específicos são: 

 

a) identificar os atributos da imagem central e periférica de um herbicida para 

pastagem; 

b) identificar as permutas (trade-offs) dos atributos mais importantes; 

c) estruturar um mapa hierárquico de valor do processo decisório de compra de um 

herbicida; 

d) identificar os vieses das heurísticas predominantes no processo decisório dos 

pecuaristas quanto ao herbicida para pastagem; 

e) segmentar os pecuaristas com base nos fatores da tomada de decisão. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A justificativa deste trabalho se respalda em três pontos: importância, originalidade 

e viabilidade. A importância do tema proposto se justifica primeiramente pela 

representatividade do setor do agronegócio na economia brasileira, sendo este responsável pelo 

superávit da balança comercial e a fatia de quase um quarto do PIB brasileiro. Além de ser um 
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setor que mantém uma capacidade empregadora e de geração de renda que responde por 37% 

da mão de obra empregada no país (MAPA, 2012).  Dentro do agronegócio pretende-se 

direcionar os estudos no setor da agropecuária brasileira que representou um faturamento bruto 

de 104,5 bilhões de reais em 2011 (MAPA, 2012).  Este setor vem passando por algumas 

mudanças importantes, principalmente quanto à legislação e fiscalização ambiental, que hoje 

estão mais rígidas quanto ao desmatamento para abertura de novos pastos. Diante deste cenário 

surge a necessidade dos pecuaristas investirem mais em suas pastagens, por meio de adubação 

e um eficiente manejo de pragas, sendo o herbicida uma importante ferramenta para isto. Desta 

forma, entende-se que as pesquisas nessa área devem ser realizadas de forma agregar 

conhecimento neste relevante setor nacional.  

Outro ponto de justificativa está atrelado à originalidade do tema. Apesar do tema 

comportamento do consumidor e decisão de compra ser objeto de estudo há várias décadas por 

estudiosos de diversas áreas, a relevância deste estudo também se dá pela escassez na literatura 

científica que aborde heurísticas e vieses na tomada de decisão dos pecuaristas por produtos e 

serviços neste setor específico e no contexto brasileiro. 

Da perspectiva da viabilidade, a justificativa pelo tema se dá pela facilidade de 

acesso aos dados, informações específicas e contato direto com o público alvo do estudo. A 

viabilidade da operacionalização da pesquisa foi verificada pela coleta inicial dos dados através 

de entrevistas estruturadas com pecuaristas, na fase de pré-teste do estudo. Quanto a 

metodologia e abordagem proposta é verificada a viabilidade pelos trabalhos de Spers e 

Zylbersztajn (1999); Spers (2003); Spers, Saes e Souza (2004); Spers e Vignotto (2008); Spers 

e Lima (2009); Spers e Grigol (2010) relacionados diretamente com atributos ou decisões do 

sistema agronegócio.  

 

 

1.4 PRESSUPOSTOS 

 

 

Esta pesquisa assume como pressuposto que a tomada de decisão do pecuarista deve 

ser estudada como um contribuidor individual de forma que fatores relacionados aos objetivos 

pessoais, metas, comportamento, atitudes e fatores psicológicos devem ser estudados como 

componentes importantes do processo decisório (GASSON, 1973; McGREGOR; WILLOCK; 

DEARY, 1995; McGREGOR et al., 1996). 
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“Os resultados mostram que os agricultores não diferem da população normal em 

quaisquer fatores psicológico. E os fatores psicológicos desempenham um papel 

importante na tomada de decisão fazenda.” (McGREGOR; WILLOCK; DEARY, 

1995, p.5 – tradução da autora). 

Malcolm (1990) em cinquenta anos de pesquisa de gestão agrícola observou que os 

agricultores ainda confiam na intuição, experiência e gestão simples de custo, apesar de todas 

as pesquisas realizadas e desenvolvimentos de uma ampla gama de modelos sistemas de decisão 

organizacional. 

Outro pressuposto é que os modelos normativos com base na teoria econômica 

neoclássica de um critério único para buscar soluções ótimas de maximização de lucros são 

inadequados para entender o comportamento dos fazendeiros no processo de tomadas de 

decisão. Segundo Gasson (1973), Romero e Rehman (1989), o fazendeiro não tem acesso a 

todas as informações e existem muitas alternativas cujos resultados e consequências individuais 

são incertos (JACOBSEN, 1994), ou seja, existe o poder limitado de processar informação o 

que restringe a capacidade individual de tomar decisões (SUTHERLAND et al., 1996). 

Adicionalmente, a decisão humana depende do problema, objetivo e recursos disponíveis que 

estão sendo alocados ao tomador de decisões, e a melhor alternativa pode ser escolhida 

diferentemente entre indivíduos, considerando diferentes julgamentos de preferência e escolha 

(SIPILAINEN, 1994). Este pressuposto também justifica o estudo das heurísticas do processo 

decisório do pecuarista, assim como as proposições levantadas. 

E por fim também se assume como pressuposto o modelo de atributos de Lancaster 

(1971) em que o produto não é o objeto imediato do consumidor e sim os atributos. Os produtos 

são compostos por uma série de atributos que combinados representam a função utilidade ao 

consumidor.  

 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

O trabalho está estruturado em 5 capítulos: 1 introdução; 2 processo decisório; 3  

metodologia; 4 resultados e discussões; e 5 considerações gerais e proposta do modelo. 

Seguindo o modelo de Rocha (2007) apresenta-se através do esquema da figura 1 a sequência 

lógica do estudo. Na introdução apresenta-se de forma contextualizada o problema de pesquisa, 

objetivos, justificativa do tema definido e pressupostos adotados.  No capítulo 2 apresenta-se a 
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revisão de literatura referente ao processo decisório sendo dividido em quatro itens: abordagem 

hedônica, os atributos e atributo país de origem; racionalidade limitada e heurísticas; valor e 

cadeia meio-fim; e segmentação na agricultura.  No item do processo decisório, inicialmente 

apresenta-se e justificam-se os conceitos em que estão sendo utilizados para a caracterização 

do processo de tomada de decisão do pecuarista através do esquema da figura 1. No item 

seguinte apresenta-se sobre a abordagem hedônica com destaque para o atributo país de origem.  

No segundo item apresenta-se uma revisão da literatura a respeito do conceito de racionalidade 

limitada, e heurística. Uma revisão conceitual de cada heurística e todos os viéses emanantes 

destas também são apresentados: heurística da Representatividade, Disponibilidade, e 

Ancoragem e Ajuste. Ainda no capítulo de processo decisório aborda-se sobre o conceito e a 

importância da segmentação de mercado, os critérios para segmentação, o conceito de valor e 

também é apresentada a list of value (LOV). 

No capítulo três apresenta-se o percurso metodológico adotado na etapa qualitativa 

e quantitativa. É nesta secção que são definidos o escopo da investigação, bem como os 

métodos, técnicas de coleta de dados e amostras. Nesta secção também é feita uma breve revisão 

literária sobre os métodos Laddering, MCIP e Análise conjunta. O quinto capítulo apresenta as 

discussões e resultados das duas etapas sendo dividida da seguinte forma: caracterização das 

amostras da primeira e segunda etapa; atributos do herbicida para pastagem, conjuntos de 

atributos preferenciais; mapa hierárquico de valor; heurísticas e viéses; as etapas do processo 

decisório do herbicida; os fatores da tomada de decisão; segmentos de pecuaristas. Por fim, no 

capítulo seis apresentam-se as considerações finais e proposta do modelo de tomada de decisão 

abordando as principais conclusões da pesquisa, propondo recomendações e implicações 

gerenciais e por fim abordam-se as limitações da pesquisa e proposta de estudos futuros.  
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Figura 1 - Sequência lógica do estudo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2 PROCESSO DECISÓRIO 

 

 

A capacidade de fazer escolhas é vista como elemento essencial da ação humana 

(DONAGAN, 1987) e da vida moderna, seja em seus aspectos individual, coletivo e corporativo 

(CROZIER; RANYARD, 1999). Hastie e Dawes (2001) discursam sobre as origens 

antropológicas históricas das habilidades básicas para tomada de decisão. Provavelmente surgiu 

das necessidades existentes, como a de se aproximar ou fugir, escolher um parceiro, frutos de 

uma árvore para comer, de qual caverna se aproximar ou manter distância. As decisões erradas 

custavam ao TD (tomador de decisão) sua própria vida, então, a necessidade do aprimoramento 

do processo decisório tornara-se vital.  Apesar da tomada de decisão ser parte integrante no dia 

a dia das pessoas, Bana e Costa (1993, p. 1) define como:  

“uma atividade intrinsecamente complexa e potencialmente das mais controversas, 

em que temos naturalmente escolher não apenas entre possíveis alternativas de ação, 

mas também entre pontos de vista e formas de avaliar essas ações, enfim, de 

considerar toda uma multiplicidade de fatores direta e indiretamente relacionados com 

a decisão a tomar". 

 O processo decisório apresenta características centrais que envolvem pensamentos 

e comportamentos acerca do mundo externo; sobre quais eventos ocorrerão ou não; e sobre as 

consequências internas destes eventos. De acordo com Hastie e Dawes (2001, p. 29 – tradução 

da autora) “é essa integração de crenças sobre os eventos objetivos e nossas reações subjetivas 

a esses eventos que se tornam a essência do processo decisório”. Payne, Bettman e Johnson 

(1993) indicam que a complexidade da tomada de decisão é influenciada por diversas variáveis, 

tais como o número de alternativas disponíveis, o número de atributos ou dimensões de 

informações sobre os quais as alternativas variam e a pressão de tempo. 

Desta forma, conforme ilustrado na figura 2, pretende-se neste estudo explorar o 

processo decisório do pecuarista, considerando sua racionalidade limitada que faz uso de 

heurísticas para o processamento das informações e tomadas de decisões. Assim como se 

considera os valores eminentes dos pecuaristas que vão influenciar sua decisão de compra 

(KAHLE; KENNEDY, 1988). Quanto aos atributos aborda-se o conceito de abordagem 

hedônica, no qual os produtos são vistos pelos compradores como um pacote de atributos 

(PETER; OLSON, 1999), com destaque para o atributo país de origem. E por último propõe-se 

o conceito de segmentação dos clientes de acordo com as variáveis do modelo, ou seja: atributo, 

valor, heurística e fatores da tomada de decisão. 
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Figura 2 - Revisão da literatura do processo de decisório.  

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Para Simon (1965) a decisão compreende em três fases principais: descobrir as 

ocasiões em que devem ser tomadas as decisões, identificar os possíveis cursos de ação e 

decidir-se entre um deles. O autor afirma que os TD empregam grande parte do tempo 

estudando o ambiente econômico, técnico, político e social, procurando identificar condições 

novas que exijam novas ações. E gastam parte ainda maior do tempo, sozinhos ou em contato 

com seus colegas, buscando criar, delinear e desenvolver possíveis cursos de ação para 

enfrentar situações em que a decisão se torna necessária. Ou seja, os TD gastam apenas pequena 

parte do tempo decidindo entre medidas alternativas tomadas para solucionar problemas já 

identificados e analisados em suas consequências.  

Os tomadores de decisão são constantemente confrontados com uma ampla 

variedade de informações sobre produtos e serviços. Alguns fatores são determinantes na 

constituição das preferências, nas avaliações e nas decisões de compra do indivíduo, como: 

fatores afetivos, as emoções, os sentimentos, o imaginário e as fantasias despertadas pelos 

próprios produtos. Especialmente, em função da globalização dos mercados onde os tomadores 

de decisão têm acesso a produtos e serviços oriundos de diversos lugares do mundo, estudos 
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sobre o efeito país de origem têm procurado explicar, ao longo dos anos, como a origem de um 

produto influencia sua avaliação.  

De acordo com Nunes e Cespedes (2003) existem quatro tipos de compras do ponto 

de vista da sua complexidade e diferenças entre as marcas (Quadro 1). A compra de um 

herbicida pode se classificar como complexa, na qual os compradores estão altamente 

envolvidos e ocorre quando o produto é caro, de risco e tipicamente o consumidor não conhece 

muito a categoria do produto e tem muito a aprender sobre ele.  

 

Quadro 1 - Tipos de compra 

Tipos  de Compra ALTO ENVOLVIMENTO BAIXO ENVOLVIMENTO 

Diferenças 

significativas entre as 

marcas 

Compra complexa Busca de variedade 

Poucas diferenças 

entre as marcas 

Dissonância cognitiva 

reduzida 
Compra habitual 

Fonte: Adaptação de NUNES e CESPEDES (2003). 

 

Desta forma, Blackwell, Engel e Miniard (2000) propõem cinco estágios de 

processo decisório de compra: reconhecimento da necessidade, busca de informações, 

avaliação de alternativa pré-compra, compra, aplicação/uso (consumo), avaliação pós- 

aplicação (consumo) e descarte. Segundo os autores as empresas devem investigar o 

comportamento do comprador e quais as influências estão agindo em cada estágio, o que 

possibilitará o desenvolvimento de um programa efetivo e eficiente para o mercado-alvo. 

 

 

2.1 ABORDAGEM HEDÔNICA: ATRIBUTOS E ATRIBUTO PAÍS DE ORIGEM  

 

 

Utiliza-se neste estudo dois conceitos– o hedonismo e utilitarismo - que por ora são 

considerados dicotômicos, mas que tem sido estudado complementarmente por muitos 

estudiosos que propõem analisar o consumo através de um panorama racional, utilitário,  

hedônico e emocional da compra por prazer (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982; BABIN; 

DARDEN; GRIFFIN, 1994; D’ANGELO, 2004; ANDERSSON; ENGELBERG, 2006; 

PENALOZA; SANTOS; GORDIANO, 2011).  

Sendo assim, a priori é estabelecido que o conceito de hedonismo utilizado neste 

estudo tem como pressuposto a economia comportamental em que o consumo dos indivíduos é 
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guiado pela maximização do prazer e satisfação minimizando o dispêndio monetário (BABIN; 

DARDEN; GRIFFIN, 1994). Já a compra utilitária é caracterizada pela racionalidade que 

contempla fatores como: utilidade, conveniência, preço e eficiência (LOPES et al., 2010; 

ALLEN; NG, 1999). 

De forma geral, benefícios hedônicos estão relacionados à satisfação da busca do 

consumidor por experiências multissensoriais e de prazer. E os benefícios utilitários, por outro 

lado, estão relacionados à satisfação de um único propósito de compra de produtos específicos 

(GETNER, DIAZ; 1999). 

Os produtos são vistos pelos compradores como um pacote de atributos (PETER; 

OLSON, 1999). E por sua vez, os atributos são características ou aspectos dos produtos que 

podem ser classificados entre intrínsecos, por exemplo, no caso do herbicida o princípio ativo, 

formulação e toxicidade; e extrínsecos como marca, preço, garantia e embalagem (VALETTE-

FLORENCE; RAPACCHI, 1991). Para Peter e Olson (1999) os atributos de uns produtos são 

o principal estímulo que influencia o comprador em sua tomada de decisão de compra e são 

avaliadas por seus valores, crenças ou experiências passadas dos indivíduos. Desta forma, 

Assael (1998) afirma que o estudo e a mensuração dos atributos são fundamentais para o 

entendimento das crenças do consumidor a respeito de um produto ou marca. Os atributos do 

produto são importantes elementos para a tomada de decisão dos consumidores no modelo 

proposto por Lancaster (1971). Neste modelo os compradores escolhem os produtos com base 

nos atributos que estes oferecem. Nesse sentido, pode ser útil o desmembramento do atributo 

em diferentes níveis. Para isso, existem importantes técnicas que avaliam as permutas (trade-

offs) entre atributos de um produto, como a conjoint analysis é utilizada para determinar como 

as pessoas valorizam diferentes características que compõem um produto ou serviço individual. 

O objetivo é determinar qual a combinação de um número limitado de atributos é mais influente 

na escolha respondente ou tomada de decisão. 

Os atributos são relevantes porque é um meio de se obter consequências desejáveis 

a partir de aspectos observáveis do mundo, evidenciadas pelas crenças do consumidor a respeito 

de um determinado produto ou marca (ASSAEL, 1998). Espartel e Slongo (1999, p33- tradução 

da autora) fazem a seguinte distinção entre atributos e benefícios: 

"enquanto os atributos representam características físicas concretas, os benefícios são 

funções ou utilidades decorrentes da posse ou consumo. Enquanto as informações 

sobre atributos são integradas à formação da preferência do consumidor entre marcas, 

as informações sobre os benefícios entram na formação da preferência como 

avaliadoras do desempenho do produto".  
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As pessoas percebem os benefícios, enquanto os produtos possuem atributos que 

podem prover estes benefícios (GUTMAN, 1982). Alpert (1971) classifica os atributos na sua 

influência em gerar a intenção de compra: 1 atributos salientes: são os atributos presentes num 

produto e que são percebidos pelos consumidores, mas que não possuem importância na tomada 

de decisão de compra; 2 atributos importantes: são atributos considerados importantes pelo 

consumidor, mas não decidem a compra de um produto e 3 atributos determinantes: são 

atributos constantes do rol dos mais importantes e capazes de influenciar a compra de um 

produto. Segundo Myers (1976) as atitudes frente às características mais relacionadas com a 

preferência ou com a decisão de compra são chamadas determinantes. Estas atitudes são 

definidas por um conjunto de atributos. Assim, eles são considerados determinantes se 

representarem a imagem do produto, aparecer frequentemente relacionados como a razão ou o 

principal motivo para a compra ou, ainda, possuírem médias mais altas de importância dentre 

um conjunto de atributos, direcionando a escolha do produto pelo consumidor. Cada produto é 

visto como um conjunto de atributos, com capacidades diferentes de prestar os benefícios 

anunciados e satisfazer uma necessidade. 

No modelo hedônico os bens não são objetos imediatos de sua preferência ou 

utilidade. Os produtos possuem associados a eles um conjunto de atributos diretamente 

relevantes para o consumidor. Nesta formulação, a função utilidade é derivada do conjunto de 

atributos (Aj = Σai) ou características obtidas por meio de uma série de produtos 

(LANCASTER, 1971).  Segundo exemplo de Spers (2003), supondo que um produto i é 

derivado de uma combinação de 13 atributos Aj = (ai + ai+1 + ... + ai+n) e possua uma 

determinada estrutura tecnológica de produção T. Uma empresa E, em determinado mercado j,  

pode oferecer o mesmo produto i com uma combinação diferente de atributos, que varia de Aj‘ 

- com baixa qualidade a Aj - com alta qualidade. À medida que se segue a cadeia de valor, que 

para Porter (1989) exibe o valor total das atividades físicas e tecnologicamente distintas, por 

meio das quais uma empresa cria um produto valioso para seus compradores e reserva a sua 

margem, o produto i sofre transformações a um custo Zi até ser oferecido ao consumidor final. 

Este percebe um determinado benefício ou valor Vi no produto i (BESANKO; DRANOVE;  

SHANLEY, 2000).  

Existindo a possibilidade tecnológica de combinações distintas de produção T, que 

são as combinações distintas dos atributos Aj, o produto i proporcionará benefícios distintos ao 

consumidor C, os quais podem variar de um valor Vi, considerado maior, a um valor vi 

considerado menor (Vi > vi). Por exemplo, o consumidor percebe na aquisição de um 
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determinado produto do agronegócio, que ele contém atributos diferenciados, um valor maior 

do que outro (figura 3). 

 

 
Figura 3 - Valor percebido pelo produto i em função da combinação de atributos. 

Fonte: SPERS (2003). 

 

Lancaster (1971) mostra que os consumidores têm preferências por atributos de 

produtos. Cada produto é um conjunto de atributos. Em vez de comparar os próprios produtos 

(como em curva indiferenças e análise de restrição orçamento), a teoria assume que a escolha 

individual permeia entre os atributos mais básicos dos produtos. Compreender por que um 

consumidor escolhe um produto baseado em alguns atributos auxilia no entendimento do por 

que alguns consumidores têm preferências por marcas específicas. Isto permite uma análise da 

concorrência da marca. O modelo de atributo explica a escolha individual como um processo 

de escolha de pacotes de atributos do produto inerentes a serviços de mercadorias. O modelo 

assume que a escolha do consumidor é baseada em maximização de utilidade (ou o nível de 

satisfação recebido) a partir dos atributos do produto sujeito a uma restrição orçamentária. O 

modelo é particularmente útil na análise dos mercados de produtos diferenciados. 

Gwin (2003) exemplifica de forma simples o modelo através de um gráfico 

bidimensional revela as principais características do modelo e associa-o a curva de indiferença 

tradicional e análise da restrição orçamentária de escolha individual. A Figura 4 mostra três 

produtos (A, B e C), cada oferta específica de quantidades atributocomo um raioa partir da 

origem.  A inclinação de cada raio é determinada pela razão do atributo X para o atributo Y. Os 

raios são lineares se assumido que cada produto oferece uma relação constante de atributos Y 

aos atributos X à medida que aumenta a quantidade consumida. A maior proporção é oferecida 

pelo produto A, a mais baixa por produto C. 
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Figura 4 - Modelo de atributos. 

Fonte: GWIN (2003). 

 

Neste estudo evidencia-se o aributo país de origem de um herbicida devido à 

conjuntura do setor agropecuário com a entrada de novas empresas de defensivos agrícolas, em 

sua maioria chinesa e americana (KLEFFMANN, 2011). 

Em função da globalização dos mercados, os tomadores de decisão têm acesso a 

produtos e serviços oriundos de diversos lugares do mundo. No contexto do herbicida para 

pastagem. Pretende-se, então neste item, destacar a importância do atributo país de origem de 

um produto e sua influência na avaliação do mesmo.  

O efeito país-de-origem tem recebido muitas definições na literatura e, de forma 

geral, refere-se à influência da informação sobre o país de origem nas atitudes e no 

comportamento com relação a um produto ou a uma marca. Para Wang e Lamb (1983) e 

Agbonifoh e Elimimian (1999) tal efeito pode ser considerado uma barreira intangível para 

entrar em novos mercados, na forma de vieses negativos que os consumidores têm com relação 

a produtos importados. Para Papadopoulos (1993), “imagem de um país” é definida sobre os 

pensamentos criados por essas imagens nas mentes dos consumidores. Sob esta perspectiva a 

imagem do país também pode ser definida como uma soma de atributos onde I= A1+A2...An. 

Na mesma linha, Verlegh e Steenkamp (1999) indicam que a imagem de um país se refere às 

representações mentais sobre pessoas, produtos, cultura e símbolos nacionais desse país. Estas 

imagens de países possuem estereótipos culturais amplamente compartilhados, que persistem, 

mesmo quando os consumidores realmente experimentam os produtos do país. As imagens de 
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países também contêm impressões gerais sobre países e crenças idiossincráticas com relação 

aos produtos do país, as quais os consumidores formaram com a experiência direta ou indireta 

com o produto. Também Jaffe e Nebenzahl (2001) definem a imagem de um país como sendo 

as representações mentais que as pessoas possuem dos países. Esses autores explicam que a 

imagem de um país é influenciada pela percepção que as pessoas têm de seu povo, do nível de 

desenvolvimento econômico e, da qualidade dos produtos. 

A imagem de objetos é resultado da percepção individual e das circunstâncias que 

corroboram a formação de estereótipos inerentes ao processo de classificação que o indivíduo 

usa para dar significado ao mundo. As funções desempenhadas pela imagem incluem 

classificação de objetos em categorias; distribuição de elementos em hierarquias; e associação 

de objetos através de correlações, denominada atalhos mentais (viéses heurísticos); avaliação a 

respeito da substituibilidade de um objeto; e simbolização de um elemento, objetos ou pacote 

de atributos que os caracterizem para facilidade de associação (PAPADOPOULOS, 1993).  

Para Nagashima (1970) a imagem de país de origem é a identificação, a reputação 

e estereótipo que os fornecedores e consumidores vinculam a produtos de um país específico. 

Sendo estes criados por variáveis como representatividade, características nacionais, contexto 

econômico, história e tradição. Bilkey (1993) define imagem de país de origem como sendo as 

opiniões dos consumidores quanto à qualidade relativa a mercadorias e serviços produzidos nos 

países. 

Segundo Giraldi e Ikeda (2007), durante os mais de trinta anos de estudos sobre o 

tema, o foco da pesquisa sobre país de origem foi alterado. Incialmente era importante observar 

ou confirmar a existência do fenômeno e indicar qual país poderia ser considerado um país de 

origem favorável. Recentemente, o foco dos pesquisadores mudou para a compreensão de 

porque o efeito ocorre, observando em quais situações ele é mais proeminente. Investigando 

também o papel que a informação sobre o país de origem desempenha na formação da atitude 

e da decisão de compra (AYROSA, 2000). O primeiro teste empírico da influência que o país 

de origem exerce na aceitação e no sucesso de um produto foi conduzido por Schooler (1965). 

O autor encontrou diferenças significativas nas avaliações de produtos que eram idênticos com 

relação a todos os atributos, com exceção do país especificado no rótulo “fabricado em”. 

Peterson e Jolibert (1995) acreditam que as percepções de qualidade e as intenções 

de compra precisam ser estudadas separadamente nas pesquisas sobre o efeito país-de-origem, 

por dois motivos. Em primeiro lugar, uma intenção de compra implicaria um grau maior de 

comprometimento pessoal do que uma resposta perceptual e, nessa condição, o impacto de uma 

informação sobre o país de origem seria menor. Em segundo lugar, os trabalhos envolvendo 
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intenções de compra estão mais sujeitos a influências das características dos estudos empíricos 

do que os trabalhos sobre percepções de qualidade e confiabilidade. Além disso, estudos têm 

demonstrado que as magnitudes do efeito país-de-origem para as percepções de qualidade têm 

sido consistentemente maiores do que aqueles para as intenções de compra (PETERSON; 

JOLIBERT, 1995; VERLEGH; STEENKAMP, 1999). Entretanto estudos sobre o tema indicam 

que o país de origem dos produtos pode influenciar as avaliações que os consumidores fazem 

desses produtos. Pharr (2005) salienta que tem havido, recentemente, discussões sobre a 

importância da origem dos produtos na era de marcas globais. Da mesma forma para Usunier 

(2002) a produção está cada vez mais internacionalizada, com fontes de produção 

diversificadas, combinadas em um mesmo bem final. Nesse aspecto, o autor acredita que a 

informação sobre o país de origem dos produtos é muitas vezes ignorada pelos consumidores 

ou tem seu papel reduzido na avaliação das alternativas de compra. 

 

 

2.2 RACIONALIDADE LIMITADA E HEURÍSTICAS  

 

 

Neste trabalho considera-se o indivíduo no processo de escolha na tomada de 

decisão sob a ótica da racionalidade limitada, proposta por Simon (1957). A heurística seria o 

conjunto de estratégias adotadas por um ser cognitivo para, a partir de objetivos e valores 

previamente determinados, chegar a soluções ou decisões por um produto (MISKULIN, 1998). 

No negócio agropecuário estas decisões dependem de variáveis incontroláveis como taxa 

cambial, condições climáticas e ambientais. Segundo Spers (2010) é neste contexto por pressão 

e agilidade que os indivíduos se utilizam de um processo de simplificação na tomada de decisão, 

utilizando atalhos para simplificar o processo cognitivo, que por sua vez podem induzir a erros 

possibilitando a existência de heurísticas e vieses. Simon (1957) vê o homem como um ator 

econômico bombardeado por escolhas e decisões, mas possuindo um número limitado de 

informações e capacidades de processamento. Devido a impossibilidade material de obter todas 

as informações, dados problemas de tempo e custo, o tomador de decisão (TD) contenta-se em 

adquirir um número limitado de informações - o nível satisfatório que possibilite a identificação 

dos problemas e algumas soluções alternativas.  

“O que o indivíduo faz, na realidade, é formar uma série de expectativas das 

consequências futuras, que se baseiam em relações empíricas já conhecidas e sobre 

informações acerca da situação existente” (SIMON, 1965, p.8). 
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Os motivos emocionais da decisão implicam na seleção de objetivos de acordo com 

critérios pessoais ou subjetivos como por exemplos: o desejo de individualidade, o orgulho, o 

medo, a afeição e o status (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). Para Bazerman (1994) as pessoas 

primeiramente determinam sua preferência por certo resultado a partir de um interesse próprio 

e então, justificam essa preferência mudando a importância dos atributos. Mesmo que os 

indivíduos recebam informações idênticas, dependendo do interesse, a relação com o atributo 

pode variar, pode ser parcial em relação ao atributo avaliado (DIEKMANN et al., 1997). 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 então interpretá-las. Nem sempre as 

informações estão disponíveis ou no formato e momento adequados. Uma organização ao 

ofertar um determinado conjunto de atributos pode optar por enfatizar em sua comunicação um 

deles em especial, como sendo mais positivo em detrimento a outro, afetando o seu valor 

percebido. Também é possível omitir determinados aspectos do atributo ou mesmo ele todo. O 

vendedor pode ter este poder por possuir mais informação que o comprador. Outro conceito 

que explica as falhas na decisão é a presença de assimetria informacional (AKERLOF, 1970).  

Em outras palavras, a heurística é um processo que resulta basicamente da 

experiência de vida das pessoas que se utilizam da memória e dos registros que permitindo 

assim a “driblar” a complexidade, a escassez de recurso e a pressão do tempo em tomadas de 

decisão, principalmente em momentos de incerteza (FINUCANE et al., 2000). Algumas 

decisões são muito complexas e demandariam grandes esforços cognitivos para sua solução. 

As pessoas, então, desenvolveram formas intuitivas mais rápidas com o uso da emoção como 

formas mais urgente de solução de problemas para tomada de decisões. Tais decisões ignoram 

as leis da probabilidade e da estatística (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974) e as pessoas 

recorrem, em muitos momentos, à representatividade, disponibilidade; ancoragem e ajuste 

como forma de economia de esforços ao tomar decisões em cenários ou instantes de incerteza. 

Estes três últimos elementos heurísticos serão explicados a seguir:  

 

a) Representatividade 

Kahneman e Tversky (1974) afirmam que muitas das questões sobre probabilidades 

com as quais as pessoas se preocupam, pertencem a um dos seguintes tipos: “Qual é a 

probabilidade de que o objeto A pertença à classe B? Qual é a probabilidade de que o evento A 

se origine do processo B? Qual é a probabilidade de que o processo B gere o evento A?” Quando 

as pessoas respondem a tais questionamentos, elas utilizam-se da heurística da 
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representatividade. Esta heurística refere-se à probabilidade que as pessoas fazem em referência 

à representação (semelhança) de A em B ou ao grau em que um lembra o outro,  como por 

exemplo: 

“Steve é muito tímido e reservado, gosta de ajudar as pessoas, mas com pouco 

interesse em relacionamentos ou no mundo da realidade. De caráter tímido, porém 

organizado, tem necessidade de ordem e organização; possui ainda paixão pelos 

detalhes.” (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974, p. 4 – tradução da autora). 

Com tal descrição os autores perguntam: “como as pessoas avaliam a probabilidade 

de que Steve esteja engajado em uma ocupação particular de uma lista de possibilidades (por 

exemplo, fazendeiro, vendedor, piloto aéreo, bibliotecário ou médico)? Como as pessoas 

ordenariam as profissões da mais provável até a menos provável?”. Na heurística da 

representatividade, a possibilidade de que Steve seja médico, no exemplo citado por Kahneman 

e Tversky, vai depender do grau de representatividade ou de equivalência entre o estereótipo 

de um médico e a descrição oferecida. Esse viés indica que as pessoas acessam a probabilidade 

e similaridade da mesma forma (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974). Os viéses dessa categoria 

são aqueles que desafiam a probabilidade e a estatística no tocante ao grau de representatividade 

que uma pessoa faz de um evento em sua mente. Estereótipos são os exemplos mais comuns. 

Viéses ocorrem quando as pessoas avaliam a probabilidade de ocorrência de um evento 

considerando o grau de representatividade deste evento em sua mente. 

 

b) Disponibilidade 

Há situaçõesem que as pessoas avaliam a frequência de uma classe ou a 

probabilidade de um evento pela facilidade com a qual elas podem ser trazidas à memória. É a 

chamada heurística da disponibilidade. Por exemplo, o pecuarista pode decidir o herbicida que 

vai usar em sua pastagem pelo número de reportagens recentes na mídia, dessa forma o 

indivíduo estaria sendo influenciado na disponibilidade com que a informação se encontra na 

memória. Do mesmo modo, o pecuarista pode avaliar e julgar que um herbicida não é bom pelo 

número de pecuaristas amigos que reclamaram de alguns aspectos que são, por algum motivo, 

relevantes para o sujeito. 

Os viéses relacionados à disponibilidade derivam da crença de que, em algumas 

situações, as pessoas avaliam a frequência de uma classe ou a probabilidade de um evento pela 

facilidade com que a situação é lembrada (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974). Por exemplo, 

uma pessoa pode avaliar o risco de ataque cardíaco entre pessoas de classe média através da 

lembrança da ocorrência de tais ataques entre as pessoas que ela conhece. Hastie e Dawes (2001, 
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p.73 – tradução da autora) afirmam que o ser humano “possui uma capacidade sem paralelo de 

inferir atributos de objetos ou eventos que estão escondidos ou que não ocorreram ainda. Esta 

habilidade (...) é uma extensão natural de nossos processos perceptuais”. Esta capacidade de 

julgamento do ser humano, segundo os autores, garante certas habilidades cognitivas 

fundamentais e virtualmente automáticas: a habilidade de estimar frequências; a habilidade de 

julgar similaridades entre objetos ou eventos; a habilidade de reconhecer uma situação 

previamente experimentada; e a habilidade de inferir relações causais. Esses processos ocorrem 

com pouco esforço consciente e estão ‘conectados’ tão profundamente no cérebro que não se 

alteram nem mesmo durante a vida adulta do indivíduo. Estudos indicam, por exemplo, que a 

capacidade de estimar frequências simples, com até 5 eventos é bastante precisa e contam com 

a memória de curto prazo. Mas quando as estimativas são para eventos acima de 10, a tendência 

de subestimar totais objetivamente começa a aparecer. É o que ocorre, por exemplo, com a 

facilidade em calcular a frequência quando há 5 pessoas em uma sala e a dificuldade em estimar 

quando há mais de 50.  

Kahneman e Tversky (1974) também afirmam que o ser humano possui uma 

espécie de “caixa de ferramentas cognitiva” de heurísticas mentais estocada em nossa memória 

de longo-prazo. Essas ferramentas ou “julgamentos heurísticos” são adquiridos através de uma 

vida inteira de experiências em fazer julgamentos. E estes dizem quais informações procurar 

ou selecionar no ambiente e como integrar várias fontes de informação para inferir 

características de eventos que não estão diretamente disponíveis à nossa percepção. Afirmam 

ainda que a aprendizagem de algumas destas ‘ferramentas cognitivas’ podem ser conseguida 

através: da experiência de tentativa e erro, algumas como folclore de familiares ou amigos; 

algumas através de instrução deliberada. E algumas são controladas ou deliberadas 

primariamente (como a operação matemática de divisão com longos números que aprendemos 

na escola); outras são automáticas e em sua maioria implícitos (ex: hábitos inconscientes que 

utilizamos para detectar se outra pessoa está mentindo, regras intuitivas que usamos para 

estimar quanto de sal adicionar a um prato que estamos preparando). 

Hastie e Dawes (2001) argumentam sobre os estudos de Kahneman e Tversky 

(1974) que muitos dos julgamentos feitos estão baseados na memória, isto é, o ser humano não 

possui os “dados” necessários para fazer julgamentos, mas tem acesso a informações a partir 

de eventos do passado que experimentam e agora estão ‘estocados’ na memória de longo prazo.  

E às vezes, confiança na facilidade com que a informação pode ser trazida à mente é usada para 

fazer julgamentos. Por exemplo, é dessa forma que se imagina que uma viagem de avião pode 

ser mais perigosa que a de carro (o contrário é mais verdadeiro dado as estatísticas). As 
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operações da heurística da disponibilidade podem ser subdivididas em sete subprocessos ou 

sub-rotinas, a saber: 

 

 a aquisição ou ‘estoque’ original de informação relevante na memória de 

longoprazo - Por exemplo quando o pecuarista tem o primeiro contato com a 

propaganda de um herbicida para pastagem; 

 retenção, incluindo algum esquecimento, da informação ‘estocada’ - Quando o 

pecuarista se recorda do nome do produto mas não se lembra do nomes do 

fabricante. Como exemplo citado algumas vezes nas entrevistas o herbicida 

Dominum proveniente da empresa Dow Agroscience;   

 reconhecimento de uma situação na qual a informação armazenada é relevante 

para fazer um julgamento - Por exemplo,  os dias de campos realizado pelas 

empresas fabricantes de defensivos agrícolas, onde o produto é aplicado em 

forma de teste em um área da fazenda sendo apresentado o resultado para o 

agricultor ou pecuarista. Nesta ocasião os vendedores têm a oportunidade de 

explanar sobre os benefícios e características do produto;  

 a busca ou o direcionamento da memória para informação relevante – Por 

exemplo, após uma extensa palestra técnica do produto o pecuarista irá reter as 

informações que mais lhe são relevantes como plantas daninhas-alvo, residual 

e preço; 

 recuperação ou ativação de itens que combinam ou são associados com a busca 

na memória. Por exemplo, o posicionamento do herbicida Tordon que é 

destinado a plantas daninhas arbustivas, possui um posicionamento claro, que é 

o slogan: Tordon para aplicação no toco; 

 avaliação da facilidade ou recuperação (baseada no montante recuperado, tempo ou 

rapidez da recuperação, vividez subjetiva da informação recuperada, etc.).  Quanto 

mais frequente ou recente o pecuarista entrou em contato com informações de algum 

herbicida maior a facilidade de recuperação na memória, por exemplo, a frequência 

de propaganda na mídia, ou participação de um evento sobre o produto; 

 estimativa da frequência ou probabilidade a ser julgada baseada na facilidade de 

recuperação percebida. Por exemplo, o herbicida que o pecuarista mais facilmente 

recupera na memória é o que ele julga ser mais usado no mercado. 
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Há vários pontos no processo (HASTIE; DAWES 2001, p.80 – tradução da autora), 

em que viéses podem prejudicar o julgamento final de um evento: 

“a amostra experimentada de eventos estocados na memória de longo prazo (a 

informação que está disponível para ser lembrada) pode estar enviesada; eventos 

podem variar em sua saliência ou vividez, contribuindo para que eventos mais 

salientes dominem a avaliação da facilidade de recuperação pela memória”. 

 

c) Ancoragem e Ajuste: 

Esta terceira heurística - ancoragem e ajuste - representa o fenômeno pelo qual as 

pessoas, em muitas situações, fazem estimativas começando por um valor inicial, e que é 

ajustado para produzir uma resposta final. O valor inicial ou ponto de partida pode ser sugerido 

pela formulação do problema inicial ou por algum resultado parcial de cálculo (KAHNEMAN; 

TVERSKY, 1974). Em qualquer dos casos os ajustes realizados são tipicamente insuficientes 

(SLOVIC; LICHTENSTEIN, 1971). Isso quer dizer que diferentes pontos de partida invocam 

diferentes estimativas que representam vieses em direção aos valores iniciais (KAHNEMAN; 

TVERSKY, 1974). Sendo assim, quando se propõeum valor aleatório e depois se pede que 

encontre um valor satisfatório, esse valor invariavelmente estará próximo do valor aleatório 

primeiramente anunciado (ponto de partida). Um exemplo desse viés pode ser representado por 

meio de uma problemática sugerida por Bazerman (2004, p. 35):  

“Uma nova empresa que opera na Internet fez recentemente sua oferta pública inicial 

passando a ter ações negociadas em bolsa. Na abertura, as ações foram vendidas a $20 

cada uma. O concorrente mais próximo dessa empresa tornou-se uma sociedade 

anônima há um ano, também ao preço de $20 por ação. Agora o estoque de ações 

desse concorrente está cotado em $100/ação. Quanto a nova empresa valerá daqui a 

um ano?”. 

A maioria dos respondentes teve sua resposta afetada pela valorização da outra 

empresa, o que indica um viés de ancoragem e ajuste. Na verdade, saber do sucesso ou não da 

empresa concorrente, neste caso, torna-se irrelevante, além do fato de que, em um ano, o 

mercado pode estar totalmente desfavorável a esse setor empresarial. As informações 

fornecidas favoreceram os respondentes a criarem um viés de ancoragem e ajuste baseando-se 

em um ponto de partida, neste caso o valor de $100/ação do concorrente. Cada uma dessas 

heurísticas se desdobra em viéses que contrariam, como já mencionado, as leis da probabilidade 

e da estatística. Hammond, Keeney e Raiffa (1999, p.4 – tradução da autora) iniciam sua 

explanação acerca do que chamam “armadilha” da ancoragem com um exemplo: Como você 

responderia a estas duas questões: “A população da Turquia é maior do que 35 milhões? Qual 
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é a melhor estimativa para a população da Turquia?”. A maioria dos respondentes, se já não 

soubessem com exatidão o número de habitantes do país, utilizariam, com margem bastante 

significativa de certeza, o número sugerido na primeira questão. Esse é um exemplo simples da 

heurística da ancoragem e ajuste. Outro exemplo, voltado para o objeto de estudo desta pesquisa 

seria: O custo médio do herbicida para pastagem mais vendido no Brasil é de 100 dólares por 

hectare. Qual seria o valor médio por hectares de um novo herbicida lançado no mercado? 

Hammond, Keeney e Raiffa (1999, p.4 – tradução da autora) afirmam que “quando 

consideramos uma decisão, a mente atribui peso desproporcional à primeira informação que 

recebe. Impressões iniciais, estimativas ou dados ancoram pensamentos e julgamentos 

subsequentes”. Em negócios, afirma, um dos mais comuns tipos de âncoras é um evento ou 

tendência passada. Em situações de rápidas alterações de mercado, como o que ocorrem nos 

tempos atuais, âncoras baseadas no passado podem levar a previsões frágeis, isto é, podem 

desviar-se de uma estimativa mais lógica e planejada.  

 

d) Viéses das heurísticas da representatividade; disponibilidade; e ancoragem 

e ajuste. 

Os viéses da heurística da representatividade são aqueles que, de alguma forma, 

têm a característica comum de sofrer influências na caracterização de frequência por 

semelhança (similaridade), como é o caso dos estereótipos (ex: acreditar mais provável que uma 

pessoa tenha uma profissão e não outra dada uma descrição que lembre um estereótipo), do 

engano por negligenciar números ou probabilidades anteriores, por ignorar o tamanho de uma 

amostra (ex: uma pessoa pode ignorar o conceito de 1.000 especialistas em uma pesquisa). 

Dentre os viéses da heurística disponibilidade estudados a partir da literatura obteve-

se: facilidade de lembrança, capacidade de recuperação, associações pressupostas, falta de 

sensibilidade aos índices básicos, falta de sensibilidade ao tamanho da amostra. Derivados da 

heurística ancoragem e ajuste existem os seguintes viéses: ajuste insuficiente e erros na 

avaliação de eventos conjuntivos e disjuntivos. Os viéses das heurísticas apresentadas estão 

detalhados no quadro 2: 
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Quadro 2 - Heurísticas e Vieses adaptados a Atributos. 

VIÉS DESCRIÇÃO EXEMPLOS PRÁTICOS 

1-FACILIDADE DE 

LEMBRANÇA 

Os indivíduos julgam que os eventos mais 

facilmente recordados na memória, com base 

em sua vividez ou ocorrência recente, são 

mais numerosos do que aqueles de igual 

freqüência cujos casos são menos facilmente 

lembrados. 

Seu vizinho usou o fertilizante “X”  e sua 

produção não chegou a metade da que você 

obteve. Você compraria “X”? 

Resposta com viés: Não. 

Por isso ter ocorrido tão recente você pensa 

que a probabilidade disso acontecer a você é 

também é grande. 

 

2-CAPACIDADE DE 

RECUPERAÇÃO 

 

 

Os indivíduos são enviesados em suas 

avaliações da freqüência de eventos, 

dependendo de como suas estruturas de 

memória afetam o processo de busca. 

 

O que é mais importante na para produção? 

Nitrogênio, Boro ou Cálcio. 

Resposta com viés: N 

Todos são importantes, mas o que mais se 

houve falar é o Nitrogênio, que também é 

muito utilizado, mas não mais importante 

que os outros elementos essenciais. 

3-ASSOCIAÇÕES 

PRESSUPOSTAS 

Indivíduos tendem superestimar a 

probabilidade de dois eventos ocorrerem 

concomitantemente com base no número de 

associações semelhantes que podem recordar 

facilmente, seja pela experiência, seja por 

influência social 

Você acha que o fertilizante que você usa é 

melhor que “Y” para as lavouras de soja do 

Mato Grosso? 

Resposta com viés: “Eu tenho um primo de 

lá ele usa o que eu uso também. E fala que é 

bom. Então eu acho que sim.” 

Julgamos que nossas lembranças 

disponíveis são verdadeiramente 

representativas de um conjunto maior de 

eventos que existe fora do alcance da nossa 

experiência 

4-FALTA DE 

SENSIBILIDADE 

AOS ÍNDICES 

BÁSICOS 

Os indivíduos tendem a ignorar as 

proporções da base na avaliação da 

probabilidade de eventos, quando é fornecida 

qualquer outra informação descritiva, mesmo 

se esta for irrelevante. 

João é um fazendeiro jovem, bem 

informado, inovador, grande produtor e 

exporta seus produtos. Ele é apaixonado por 

abelhas. O que ele produz? Mel ou algodão? 

Resposta com viés: Mel 
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O perfil de João é típico de um produtor de 

algodão. 

 

5-FALTA DE 

SENSIBILIDADE 

AO TAMANHO DA 

AMOSTRA 

 

Os indivíduos, freqüentemente, não são 

capazes de apreciar o papel do tamanho da 

amostra na avaliação da confiabilidade das 

informações da mesma. 

Quatro entre cinco produtores recomendam 

o fertilizante “X”. Você compraria “X”? 

Resposta com viés: Sim. 

O número exato de entrevistados nessa 

questão seria importante. 

 

6-REGRESSÃO À 

MÉDIA 

Os indivíduos tendem a ignorar o fato de que 

eventos extremos tendem a regredir à média 

nas tentativas subseqüentes. 

 

Você obteve uma produção média de 40 

sacas/ha com o milho nos últimos 2 anos. 

Esse ano você aumentou essa média para 60 

sacas/ha. Ano que vem quanto você acha 

que produzirá? 

Resposta com viés: Em torno de 60 sacas 

novamente. 

Sua produção refletia a média nacional. Por 

algum motivo ela aumentou bastante. A 

tendência é que esse valor não seja obtido 

por é um extremo. 

7-A FALÁCIA DA 

CONJUNÇÃO 

Os indivíduos julgam erradamente que as 

conjunções (dois eventos que ocorrem em 

conjunto) são mais prováveis do que um 

conjunto mais global de ocorrências do qual 

a conjunção é um subconjunto. 

Pedro tem 50 anos, solteiro, bem sucedido, 

se dá muito bem com os números, mora na 

cidade e tem uma grande fazenda. Em 

ordem de possibilidades descrevem melhor 

Pedro?: 1. Bancário 2.Pecuarista 3.Bancário 

e pecuarista. 

Resposta com viés: 1 - 3 -2. 

O breve perfil de Pedro representa mais um 

bancário do que um bancário pecuarista do 

que um pecuarista. 

8-AJUSTE 

INSUFICIENTE DA 

ÂNCORA 

 

Os indivíduos fazem estimativas para valores 

com base em um valor inicial (derivado de 

eventos passados, atribuição aleatória ou 

qualquer outra informação que esteja 

disponível) e, em geral, fazem ajustes 

Joaquim começou a utilizar o fertilizante 

“X” há dez anos em sua lavora de soja no 

Paraná. Hoje ele produz 140sacas/ha. Qual 

será a produção de José daqui a dez anos se 
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insuficientes daquela âncora quanto ao 

estabelecimento de um valor final. 

ele começar a utilizar o produto “X” em sua 

lavoura de soja no Mato Grosso? 

Resposta com viés: Um valor próximo a 

produção de Joaquim. 

A resposta foi influenciada pela primeira 

informação, por mais irrelevante que fosse, 

pois os locais são diferentes. 

9-VIÉS DE 

EVENTOS 

CONJUNTIVOS E 

DISJUNTIVOS 

Os indivíduos exibem um viés tendendo para 

a superestimação da probabilidade de eventos 

conjuntivos e para a subestimação da 

probabilidade de ventos disjuntivos. 

O que parece mais provável para se obter 

sucesso com o fertilizante “X”? 1.Obter 

sucesso na primeira tentativa quando a 

chance é de 50%. 2 Obter sucesso 7 vezes 

seguida quando as chances são de 90%. 3. 

Obter pelo menos 1 sucesso em 7 tentativas, 

quando a chance de sucesso é de 10%. 

Resposta com viés: 2 - 1 - 3. 

A ordem correta é 3 (52%) 1 (50%) 2 

(48%). 

 

10-ARMADILHA DA 

CONFIRMAÇÃO 

 

Os indivíduos tendem a buscar informações 

de confirmação para o que consideram ser 

verdadeiro e negligenciam a busca de 

indícios de não confirmação. 

Justificar por vários motivos que a marca do 

fertilizante “A” é melhor que “B”, pois crê 

nisso e busca informações que contribuam 

para esse pensamento, porém nunca buscou 

informações que fossem contrárias a esse 

pensamento. 

11- RETROSPECTO 

Após terem constatado a ocorrência ou não 

de um evento, os indivíduos tendem a 

superestimar o grau em que teriam antevisto 

o resultado correto. 

Depois de ser convencido a adquirir o 

fertilizante “A” por “n” motivos, o produtor 

começa a observar quão ruim foi sua 

aquisição e diz: “Eu sabia que não ia 

funcionar!” 

12-  ILUSÃO A 

VALIDADE 

A ilusão da validade envolve a percepção, 

pelo sujeito, de que haja um encaixe perfeito 

entre a previsão que faz (por exemplo, uma 

profissão) e a informação (input) que lhe é 

mais 

Se o herbicida é chines eu sei que ele é 

barato mas não tem uma tecnologia 

inovadora. 
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representativa (por exemplo, a descrição de 

uma pessoa). 

 
Fonte: Adaptado de BAZERMAN (2004); KAHNEMAN; TVERSKY (1974). 

 

Da heurística disponibilidade emanam os viéses: facilidade de lembrança (por 

exemplo, o pecuarista se recorda mais facilmente do herbicida em que ele tem maior frequência 

de exposição na mídia) e capacidade de recuperação (por exemplo, um pecuarista julgar que 

um herbicida é o mais usado no mercado a partir do seu conhecimento restrito que seus amigos 

mais próximos declararam usar o mesmo). 

Provenientes das heurísticas representatividades existem cinco viéses: falta de 

sensibilidade às proporções de base (quando é fornecida qualquer outra informação descritiva 

os indivíduos tendem a ignorar as proporções da base na avaliação da probabilidade de eventos); 

falta de sensibilidade ao tamanho da amostra (por exemplo, o discurso de algumas propagandas 

em que se fala que 4 a cada 5 agricultores recomendam o produto, o indivíduo tende a ignorar 

o tamanho da amostra em sua avaliação); concepções errôneas sobre o acaso (no exemplo de 

arremessos de moedas as pessoas considerama sequência1 CA-CO-CA-CO-CO-CA mais 

provávelque a sequência CA-CA-CA-CO-CO-CO, o que não é verdade); regressão à média 

(um agricultor quando teve uma safra acima do normal um ano ele tende a estimar a produção 

maior no próximo ano de forma errônea, uma vez que a produção do próximo ano tende a voltar 

a média de todos os anos anteriores); e a falácia da conjunção (será previsto como uma 

conjunção mais provável quando esta for mais representativa para o indivíduo). 

Os viéses da heurística de ancoragem e ajuste são: insuficiente ajustamento de 

âncora (por exemplo, umpecuarista que trabalha com agricultura podem ser levados a 

correlacionar um preço ‘justo’ de um herbicida para pastagem a partir do valor do herbicida 

usado em sua lavoura de soja); eventos conjuntos e disjuntivos (existe a tendência de 

superestimação da probabilidade de eventos conjuntos e a subestimação da probabilidade de 

que ocorrem independentemente, mesmo não sendo estatisticamente verdade). 

Por fim, alguns viéses que emanam de mais de uma heurística são: as armadilhas 

da confirmação (se o pecuarista acha um herbicida para pastagem perigosa, ele irá buscar 

argumentos e focar nos atributos do produto e confirmam sua posição inicial); retrospecto (a 

tendência de superestimar o grau de ter antevisto o resultado correto após a ocorrência do 

mesmo). 

                                                           
1 CA seria a face cara da moeda e CO a face coroa da moeda. 
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2.3 VALOR E CADEIAS MEIO E FIM 

 

Reynolds e Gutman (1988) em seus estudos para compreender a cognição na área 

do comportamento do consumidor desenvolveram a teoria de cadeias meio e fim.  A premissa 

é que os consumidores podem ter três tipos de conhecimento a respeito de um produto: os mais 

básicos, representados pelos atributos; em seguida, a consequências ou benefícios advindos de 

seu uso ou consumo; e, por fim, a conexão com valores individuais mais profundos (PETER; 

OLSON, 1999). Para compreender como os clientes traduzem o atributo dos produtos em 

associações com significado a respeito de si mesmos Reynolds e Gutman (1988) propõem o 

laddering que se refere a uma técnica de entrevista em profundidade, individual, seguindo a 

teoria de cadeias meio e fim.  

De acordo com o modelo cadeia meio e fim, os meios são os produtos ou atividades 

nas quais as pessoas estão envolvidas (A ou C) e o “fim” é o valor, ou estado valorado de 

existência (V). Esses elementos estão encadeados de tal forma que os “meios” levam a um 

“fim”, ou seja, os atributos dos produtos (A) levam a conseqüências ou benefícios decorrentes 

do uso do produto (C) que, por sua vez, ajudam a o indivíduo a alcançar estados ou valores 

pessoais (V). As características do produto ganham relevância para os consumidores, já que 

estes fazem associações com conseqüências advindas de seu uso e, consequentemente, atingem 

seus valores (IKEDA; OLIVEIRA, 2006). 

No modelo de Gutman (1982) os significados formam um padrão linear de 

conceitos, que tomados juntos servem para explicar as principais razões pelas quais um 

consumidor considera um produto importante (PONTES; HOR-MEYLL, 2009). Olson e 

Reynolds (1983) propuseram a subdivisão das três dimensões, de forma que os atributos possam 

ser avaliados como concretos e abstratos, as conseqüências como funcionais e psicológicas e 

os valores como instrumentais e terminais.  

Os atributos concretos são definidos como características físicas diretamente 

observáveis num produto como preço, cor, peso, etc. (VRIENS; HOFSTEDE, 2000). Já os 

atributos abstratos se referem a características relativamente intangíveis, como estilo e marca 

ou qualidade percebida (LIN, 2002).  

As conseqüências funcionais atuam diretamente no consumidor a partir do consumo 

do produto (VALETTE-FLORENCE; RAPACCHI, 1991) como: a facilidade de uso, o conforto 

e a conveniência. As conseqüências psicológicas são resultados das conseqüências funcionais 
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seria quando o uso de um produto produz uma imagem sofisticada ou status (VALETTE-

FLORENCE; RAPACCHI, 1991). Os valores terminais representam os estados finais da 

existência, isto é, os objetivos que buscamos na vida, como paz, auto-realização e prosperidade. 

Os valores instrumentais são os modos de comportamento que levam aos valores terminais, 

como a ambição e a prestatividade, que podem ser necessárias ao alcance da prosperidade, por 

exemplo (IKEDA; OLIVEIRA, 2006). 

O conceito de valor para o cliente foi explicado por Woodruff e Gardial (1996) 

como a preferência e a avaliação que um cliente faz em relação aos atributos de um produto, ao 

desempenho desses atributos e às consequências advindas de seu uso, que facilitam ou 

dificultam a tarefa de atingir os objetivos e propósitos desejados com as situações de uso. 

Percebe-se que o valor está vinculado aos atributos dos produtos e seu desempenho às 

conseqüências e aos objetivos pretendidos com o uso (IKEDA; OLIVEIRA, 2006). 

Os valores humanos podem ajudar a explicar o fenômeno comportamental pela 

relação de causalidade que estabelece com ele (CLAWSON; VINSON, 1978). Para Rokeach 

(1973, p. 65 – tradução da autora), “valor é uma crença duradoura de que um modo específico 

de conduta (valor instrumental) ou estado final de existência (valor terminal) é pessoalmente 

ou socialmente preferível a um modo de conduta ou estado final de existência oposto ou 

diferente”. Essa perspectiva está apoiada na concepção de que existem valores constantes que 

transcendem indivíduos e situações ou de que os valores são representações cognitivas das 

necessidades humanas universais. Rokeach (1973) afirma que as pessoas usam seus valores 

aprendidos culturalmente para ajudar a racionalizar sobre atitudes e comportamentos que 

poderiam de outra forma ser pessoalmente ou socialmente inaceitáveis. Valores estão mais 

relacionados com comportamentos do que com traços de personalidade; valores são mais 

centrais, menos numerosos e mais imediatamente relacionados à motivação do que às atitudes 

(VALETTE-FLORENCE, 1986). De acordo com Rokeach (1973), os valores são culturalmente 

derivados, definindo, mantendo e regulando a estrutura social, dando-lhe coesão e estabilidade.  

Solomon (2002, p.123) afirma que “as opções de consumo simplesmente não 

podem ser compreendidas sem o contexto cultural em que são feitas: a cultura é a ‘lente’ através 

da qual as pessoas enxergam o consumo”. Kamakura e Novak (1992), ao compararem valores 

e atitudes, concluem que os valores são determinantes de atitudes e comportamentos e, portanto, 

provêem um entendimento do consumidor de forma mais estável e auto-orientada. Os valores 

terminais, ainda de acordo com Kamakura e Novak (1992), são mais abstratos, possuindo uma 

função dominante na orientação do consumo. Mesmo que os valores instrumentais sejam bem 

delineados e identificados, eles se encontram num nível inferior em relação aos valores 
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terminais na determinação do comportamento do consumo. Pitts e Woodside (1983) afirmam 

que valores pessoais podem explicar comportamentos de consumo tão complexos como a 

escolha de uma marca ou de uma classe de produtos. Howard (1977), por sua vez, sugere que 

valores terminais guiam escolhas entre classes de produtos, enquanto os valores instrumentais 

guiam escolhas relativas a marcas e são utilizados em contextos de situações mais específicas.  

Para Porter (1992) o consumidor não pagará por um valor que ele não percebe, não importa 

quão real ele seja.  Os julgamentos que o cliente faz sobre o valor do que lhe é oferecido 

auxiliam nas decisões de compra. Essas expectativas são construídas nas experiências de 

compras anteriores, na opinião de terceiros e nas informações que as organizações fornecem. 

Ao adquirir um atributo o consumidor fará uma avaliação (permutas ou trade-offs), buscando 

ter o menor nível de perdas e o máximo de compensações possíveis. As percepções de valor 

são situacionais e dependem do contexto sobre os quais ocorrem a avaliação e o julgamento. 

Esse ponto de vista pode ajudar a explicar a diversidade de significados do valor sobre atributos 

(ZEITHAML, 1988).  

Como decorrência desses argumentos, uma opção para o tratamento dos valores é 

a Lista de Valores (List of Values- LOV) proposta por Kahle e Kennedy (1988) e desenvolvida 

no Survey Research Center of the University of Michigan. Esse instrumento tem sido 

principalmente aplicado em estudos de valores relacionados ao consumo (HOMER; KAHLE, 

1988).  O LOV consiste em nove valores descritos a seguir: 

a) Respeito próprio – esse valor respeito próprio está relacionado ao fato da pessoa 

agir conforme as suas convicções, sentido orgulho da sua conduta. Esse valor 

também está relacionado com a confiança que se tem em si mesmo, como capaz 

de resolver os problemas diversos no cotidiano de forma condizente com os 

desejos de ser “eu”. As pessoas que priorizam essa dimensão na sua vida indicam 

possuir uma autoestima de nível elevado, fundamentada na crença que agem de 

forma coerente com o que acreditam se autovalorizando como indivíduo; 

b) Auto realização – esse valor compreende a priorização de se obter sucesso nas 

coisas que se propõe a fazer, nas várias dimensões da vida do indivíduo. 

Normalmente, pessoas que tem esse valor como importante priorizam o sucesso 

profissional. Thompson (2009) afirma que tal valor contempla toda a felicidade 

proveniente de situações resultantes de autoestima elevada, atos altruístas e após 

o cumprimento de objetivos de importância para o indivíduo; 

c) Segurança – esse valor traduz a tentativa do indivíduo de evitar infortúnios que 

lhe possam ocorrer. Os indivíduos que priorizam este valor procuram sentir-se 
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seguros e salvos de circunstâncias que possam trazer danos psicológicos ou 

físicos. Thompson (2009) diz que tal valor contempla também a busca por 

características como conforto, proteção, preparação e estabilidade. O autor 

divide esse valor em três aspectos: segurança pessoal (mais relacionado a 

proteção física), segurança financeira (são mais avessos a risco com um perfil 

mais conservador quanto à investimentos) e segurança no relacionamento (busca 

relacionamento estáveis, sensibilidade e tratamento respeitoso às pessoas. Em 

geral procuram ter mais controle sobre a vida, não ficando expostos aos acasos 

e possíveis acidentes no percurso dela; 

d) Sentimento de presença – esse valor esta relacionada à busca de aceitação 

sentir-se necessário ao grupo. Seja na família, seja no grupo de amigos ou na 

comunidade em geral. Indivíduos que priorizam esse valor realizam atividades 

em grupo consumindo da mesma forma produtos ou serviços relacionados a um 

grupo de pessoas; 

e) Estímulo - os indivíduos que priorizam esse valor são aqueles que buscam uma 

vida mais excitante e estimulante. Procuram consumir produtos e atividades que 

lhes ofereçam fortes emoções, como esportes radicais ou produtos que 

estimulem uma vida intensa em seus momentos; 

f) Senso de realização - reflete nos consumidores que priorizam condutas que 

tragam paz a mente ou uma consciência tranquila. Esse valor também esta 

relacionado ao melhor uso de talentos, desenvolvendo atividades que 

independentemente de serem de seu desejo são realizadas simplesmente porque 

devem ser feitas, porque possuem a capacidade de fazê-la; 

g) Diversão/Aproveitar a vida – esse valor reflete nos consumidores que 

priorizam a procura de uma vida prazerosa e feliz, valorizando situações como 

entretenimento e o que os mesmos julgam como lazer. No caso do pecuarista 

aproveitar a fazenda e a vida no campo pode ser apontado como uma forma 

emanantedeste valor; 

h) Ser Respeitado – é o valor que corresponde ao reconhecimento e admiração dos 

outros ou de grupos de indivíduos.  Segundo Thompson (2009), seria o 

tratamento de forma justa. Indivíduos que priorizam este valor tendem a ser 

cortês, amável, agradável em seu tratamento com as outras pessoas; 

i) Relações calorosas – esse valor compreende condutas que propiciam a 

aproximação com os outros indivíduos, representadas por amizades íntimas e 
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profundas, paixões e relacionamentos emocionalmente fortes. Para satisfazer 

esse valor, os consumidores para adquirir produtos ou serviços para presentear 

os outros, devido a sua busca por uma aproximação com os mesmos. 

 

 

2.4 SEGMENTAÇÃO 

 

 

Gardner e Thomas (1985) acreditam que uma estratégia de marketing apresenta dois 

componentes principais: seleção de um mercado-alvo, para o qual estará direcionado o esforço 

de marketing; desenvolvimento do marketing mix. Segundo Toledo, Gouvêa e Rodrigues Filho 

(1998) o conceito de segmentação aponta para um processo que se desenvolve a partir de uma 

fase caracterizada como partição do mercado. Ou seja, levantamento das variáveis de 

segmentação e desenho do perfil dos segmentos de mercado que poderiam ser atingidos por 

compostos de marketing específicos; evolui para a fase de priorização, na qual se busca a 

escolha estratégica de segmentos com a finalidade de obter-se vantagem competitiva, 

culminando com a etapa de posicionamento. 

Henderson (1981) reforça o papel da segmentação de mercado nas estratégias de 

marketing afirmando que “as estratégias de mercado são todas baseadas em segmentação e 

concentra ão de recursos”. Biggadike (1981) destaca que a segmentação de mercado e o 

posicionamento seriam as contribuições mais importantes do marketing para administração 

estratégica. 

Stanton (1980) definiu segmentação de mercado como o processo de considerar o 

mercado global, heterogêneo, de um produto e dividí-lo em diversos submercados ou 

segmentos, sendo que um destes tende a ser homogêneo nos seus aspectos fundamentais. Da 

perspectiva mercadológica pode-se entender segmentação de mercado como uma ferramenta 

estratégica de marketing para alocação de recursos que procura aumentar a satisfação do cliente 

e melhorar a rentabilidade da organização (MURPHY;DALEY, 1994). Engel, Fiorillo e Cayley 

(1972) deram dimensão mais ampla ao papel da segmentação de mercado. Para esses autores, 

o processo de segmentação relaciona-se tanto a uma estratégia de marketing, que se desenvolve 

no âmbito da área funcional, como a uma estratégia competitiva, que contribui para a 

formulação da estratégia de negócios da empresa como um todo. 

Sob uma perspectiva econômica Smith (1956) reconhece a existência da 

heterogeneidade da demanda de bens e serviços, como um conjunto de pequenos mercados 
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homogêneos, com diferentes preferências e desejos, baseado na teoria econômica da 

competição imperfeita (ROBINSON, 1932; WEDEL; KAMAKURA, 1999). A teoria 

econômica da segmentação fundamenta-se no princípio de agrupar os clientes com base em 

elasticidades similares da demanda (WINTER; THOMAS, 1985). 

“Segmentação de mercado consiste em ver um mercado heterogêneo (caracterizado 

por demanda divergente) como um grupo de mercados homogêneos em resposta à 

preferência por produtos diferentes entre os segmentos importantes do mercado. Isto 

é atribuído aos desejos dos consumidores ou usuários por uma satisfação mais precisa 

de seus desejos variados” (SMITH, 1956, p. 6). 

 

Ademais o autor afirma que a prática de segmentação de mercado se desenvolveu 

quando surgiu nas empresas uma visão orientada ao mercado. Smith (1956) diz que a 

segmentação é baseada em desdobramentos do lado da oferta de mercado e representa um ajuste 

mais racional e preciso de produto e do esforço mercadológico frente às exigências do 

consumidor. Drucker (1975) ainda diz que conhecer o consumidor é tarefa primordial de 

marketing. Assim, segmentar seus clientes e conhecer seus desejos e necessidades e decidir por 

estratégias e táticas de marketing para melhor lhe fornecer produtos, serviços, garantias, 

entregas, qualidade e atenção torna-se fundamental num mercado desconhecido como o do 

agronegócio. Para Rocha e Christensen (1999) o processo de segmentação de mercado consiste 

em separar os consumidores em grupos de tal forma que a necessidade genérica a ser atendida 

tenha características específicas, que sejam semelhantes para os que pertencem ao mesmo grupo 

e diferentes dos demais grupos. Weinstein (1995) complementa a definição de segmentação 

como sendo o processo de dividir mercados em grupos de consumidores potenciais com 

necessidades e/ou característicassimilares, que, provavelmente exibirão comportamento de 

compra similar. Lewis e Bridges (2004), por sua vez, consideram a segmentação como um 

procedimento desconstrutivo que envolve somente classificar os consumidores de acordo com 

alguns rótulos como idade, classe social, freqüência de uso do produto e renda. 

Segundo Tomanari (2003)  não existe um consenso na literatura sobre as bases de 

segmentação podendo estas ocorrer de formas diferentes. Entretanto o autor destaca os cinco 

tipos de segmentação mais praticados pelas empresas: segmentação geográfica (região, estado, 

cidade, vizinhança), segmentação demográfica e socioeconômica (gênero, idade, estado civil, 

escolaridade, renda, grupo étnico, profissão); segmentação psicográfica (valores, e atitudes); 

segmentação por benefício (procura de benefícios específicos no produto, satisfação de 

necessidades) e segmentação comportamental (comportamento de consumo, grau de uso do 

produto, lealdade à marca). Ainda segundo Tomanari (2003) alguns casos também podem 

ocorrer segmentações híbridas combinando vários elementos, como: geodemográfica (PRIZM. 
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ACORN, Cluster Plus), demográfica e psicográfica (VALS2); demográfica e socioeconômica 

(SAGATY); comportamental, psicográfica e sócio-demográfica (TGI). 

Para Hofstede, Steenkamp e Wedel (1990) a hierarquia dos atributos pode revelar 

segmentos de consumidores. Compradores que decidem primeiro sobre o preço são adeptos da 

hierarquia dominada por preço; aqueles que decidem primeiro sobre ammarca são adeptos pela 

hierarquia dominada pela marca e assim, por conseguinte. Então a combinação dos atributos 

hierárquicos consituem um segmento. E cada segmento, por sua vez, possui características 

demográficas, psicográficas e midiagráficas distintas. Toledo (1972) propõe um tratamento 

integrado à segmentação, destacando suas características operativas e auxiliares no processo 

decisório e explica que uma empresa necessita segmentar o mercado porque os consumidores 

são diferentes em termos de gostos, interesses, desejo e preferências pessoais, necessidades 

físicas, emocionais e psicológicas.  

“Características geográficas, demográficas, socio-econômicas, de personalidade e de 

comportamento, determinam diferentes sistemas de consumo entre os indivíduos que 

irão, por isso, desenvolver atitudes distintas em relação ao produto. Conhecendo as 

diferenças realmente relevantes, o vendedor poderá adptar melhor sua oferta ao 

mercado, o que representa uma vantagem competitiva inegável” (TOLEDO, 1972 

p.11).  

 

Pelas características do agronegócio, como um mercado organizacional, onde as 

decisões geralmente baseiam-se no produtor rural como indivíduo, observa-se a necessidade de 

segmentar esse público pelos elementos valores, comportamento e heurísticas e hierarquia de 

atributos com a finalidade de representar um padrão devido traduzido em suas atividades, 

interesses e opiniões, na tentativa de retratar o agricultor interagindo com seu ambiente 

(HABERLI JÚNIOR, 2006). 
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3 METODOLOGIA 

 

A apresentação da metodologia de pesquisa pressupõe-se uma descrição detalhada 

de todas as atividades e procedimentos que foram adotados durante a realização da mesma. Para 

a consecução dos objetivos estipulados, o estudo foi realizado através de uma pesquisa de 

campo dividida em duas etapas. Na primeira, foram levantados os indicadores e proposições da 

tomada de decisão do pecuarista, assim como a imagem e atributos de um herbicida para 

pastagem. A segunda etapa consiste a coleta através de uma survey aplicada ao público-alvo da 

pesquisa. 

 

3.1 PRIMEIRA ETAPA  

 

Esta primeira etapa de abordagem qualitativa utiliza-se de três métodos distintos 

(figura 5): Método Configuração Imagem de Produto, Ladderinge Conjoint Analysis. Nos itens 

a seguir serão descritos mais detalhadamente cada método (5.1; 5.2 e 5.3). Pretende-se com esta 

primeira etapa identificar proposições importantes a serem validadas estatísticamente na 

segunda etapa do processo metodológico.  

 
Figura 5 - Estrutura da pesquisa da etapa qualitativa. 

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Rocha (2007). 
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A amostra desta etapa é formada por 12 pecuaristas localizados nos estados: RJ, SP, 

TO, MT, e PA. Trabalham com gado de corte em pasto livre. São de médio a grande porte, 

tendo no mínimo 500 hectares de pastagem e fazem uso de herbicidas para o controle de plantas 

daninhas. A seleção da amostra foi intencional através do método bola de neve (MARSHAL, 

1996). Segundo Marshal (1996), um tamanho de amostra apropriado para um estudo qualitativo 

é a que adequadamente responde à pergunta da pesquisa. Na prática, o número de sujeitos 

necessários geralmente torna-se óbvio assim que o estudo avança, quando novas categorias, 

temas ou explicações param de emergir a partir dos dados (saturação dos dados).  No caso desta 

pesquisa os dados provenientes de dez pecuaristas se mostraram consistentes e repetitivos.  

Quanto ao tipo de pesquisa (figura 5), para esta etapa os dados foram coletados de 

duas fontes: entrevistas pessoais e relatórios de pesquisa fornecidos por uma empresa química 

setor. A técnica de coleta utilizada é entrevista pessoal em profundidade com roteiro estruturado 

conforme os critérios dos métodos adotados neste trabalho (apêndice A). As entrevistas foram 

agendadas por telefone com duas semanas de antecedência, sendo aplicadas pessoalmente no 

local indicado como conveniente para cada pecuarista. Entretanto manteve-se a preocupação de 

ser um local reservado sem a influência de pessoas terceiras durante a entrevista. As entrevistas 

tiveram duração média de 1hora e 30 minutos. 

Conforme apresentado na figura 6, esta etapa está dividida em três fases: 

planejamento; preparação e coleta; interpretação dos dados. 
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Figura 6 - Estrutura das pesquisas da etapa qualitativa. 

Fonte: Elaborada pela autorabaseado em ROCHA (2007). 

 

A fase de planejamento foi realizada entre janeiro e junho de 2012 é composta pelas 

seguintes atividades: desenvolvimento do referencial teórico; definição do objetivo da pesquisa; 

definição dos critérios da amostra; elaboração do roteiro estruturado; redação do texto 

introdutório daentrevista. O período de julho a setembro de 2012 foi destinado à fase de 

preparação e coleta que consiste em: agendamento das entrevistas do pré-teste; realização de 

duas entrevistas pré-teste; ajustes do roteiro estruturado; agendamento das entrevistas finais; e 

realização das entrevistas finais. Por último, a fase de interpretação dos dados, realizada entre 

setembro a outubro de 2012 é composta pelas seguintes atividades: transcrição das entrevistas 

gravadas; análise dos dados (MCIP, laddering e análise conjunta); e redação dos resultados. 

Sabe-se que a pesquisa qualitativa tende a assumir que cada pesquisador traz uma 

perspectiva única para o estudo. Sabendo-se das limitações da pesquisa qualitativa e com o 

objetivo de controlar os vieses estabelecendo proposições válidas é feito o uso da triangulação 
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(MATHINSON, 1988; PATTON, 2001). Neste trabalho triangulação foi feita através de: fonte 

de dados (entrevistas pessoais, artigo de jornal e revistas do setor, e documentos de pesquisa de 

uma empresa do setor); métodos (MCIP, laddering e análise conjunta); e abordagem (duas 

qualitativas e uma quantitativa). A confiabilidade da pesquisa que se refere ao grau em que os 

resultados podem ser confirmadas ou corroboradas por outros, neste estudo obteve a 

contribuição de outros pesquisadores na análise dos dados (GUBA; LINCOLN, 1994).  

 

 

3.1.1 Método de configuração da imagem do produto (MCIP) 

 

 

O objetivo deste método é levantar incialmente as informações para compreender 

o problema pesquisado por meio de entrevistas em profundidade e levantar atributos 

relacionados à imagem do produto em análise. A coleta de dados ocorre por meio de entrevistas 

pessoais adotando-se um roteiro com questões estruturadas, seguindo o critério do MCIP, que 

consiste em estruturá-las considerando dimensões de imagem classificadas como racionais, 

emocionais, sensoriais e simbólicas, e que estão diretamente relacionadas à imagem (HOPPE 

et al., 2008; SCHULLER, 2004). Agrupam-se os quesitos repetidos que são reordenados a partir 

de sua aparição em cada entrevista. São atribuídos pesos para os sete atributos mais citados 

(VO). Aqueles mencionados em primeiro lugar recebem o peso 7 os citados em segundo lugar 

recebem o peso 6, os citados em terceiro lugar são 5, em quarto lugar 4, em quinto lugar 3, em 

sexto lugar 2, e por fim, em sétimo 1. Estes atributos também são classificados quanto à 

frequência de citação (VF), ou seja, pelo número de vezes que foram citados nas entrevistas. 

Schuller (2004) ressalta que após essa definição é necessário fazer um somatório 

simples dos valores atribuídos aos atributos em relação à ordem e à frequência da citação, sendo 

que estes são colocados em duas colunas diferentes. É feito um somatório dos valores das duas 

colunas, ou seja, dos valores totais de ordem e de frequência, gerando um valor total. Este 

somatório geral dos valores tem como objetivo distinguir os grupos de atributos menos ou mais 

fortemente ligados ao produto em análise.  Ainda de acordo com Schuller (2004), os atributos 

que representam os valores totais altos, formam a imagem central do objeto pesquisado. Para 

verificar se um valor é alto, concluído o somatório, o maior valor total é dividido por quatro, 

formando quartis. Assim, geram zonas periféricas com os atributos considerados pertinentes à 

imagem central. Essas zonas são classificadas como imagem central, primeira e segunda 
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periferia sendo estruturadas em uma disposição gráfica. Este gráfico permite a visualização dos 

atributos relacionados à imagem central.  

 

 

3.1.2 Método de cadeia meio e fim (Laddering) 

 

 

Nesta metodologia a estrutura cognitiva do consumo-relevância é organizada em 

cadeias que ligam a percepção concreta do atributo em produto com a consequência relevante 

pessoal e, então, com o atendimento aos valores da vida.  Laddering se refere a uma técnica de 

entrevista em profundidade, individual, usada para compreender como os clientes traduzem o 

atributo de produtos em associações com significados a respeito de si, seguindo a teoria de 

cadeias meio-fim (REYNOLDS; GUTMAN, 1988).  Nesse método são gerados, 

primeiramente, atributos do produto. Em seguida, realiza-se uma inferência de como esses 

atributos estão ligados às consequências relevantes pessoais e aos valores de vida presentes na 

mente do consumidor. O objetivo desta abordagem metodológica é identificar como a 

preferência dos objetos no ambiente está relacionada com as motivações básicas ou os valores 

de vida. Desta forma, à luz do método Laddering foram realizadas as entrevistas pessoais em 

profundidade com os pecuaristas adequados ao perfil pré-definido da amostra. Nestas 

entrevistas os objetivos foram identificar os atributos e benefícios e as cadeias de meio-fim 

associadas ao consumo do produto em análise (herbicidas). Para isso, duas abordagens que 

correspondem ao método podem ser utilizadas. A primeira corresponde a escalada pela 

sequência atributos, que tem como consequência os benefícios que, por conseguinte representa 

os valores. Esta abordagem, chamada de ladderup (GENGLER; REYNOLDS, 1995). 

Primeiramente é solicitado aos entrevistados que indiquem um dos atributos que caracterizavam 

o produto analisado e descrevesse qual o seu significado.  Em seguida procura-se investigar 

quais benefícios são percebidos como associados a este atributo. Na etapa seguinte busca-se 

identificar o benefício na resposta à pergunta “por que este atributo é importante?”. Desta 

forma, compreende-se qual o reflexo aquele determinado atributo tem sobre as questões que se 

mostraram mais abstratas e emocionais do que práticas e funcionais. Após a compreensão da 

relação entre atributos e consequências, insiste-se para que o entrevistado descreva “por que é 

importante para ele ter estas sensações (benefícios)?”: Procuravam-se associações entre essas 

respostas com valores que já devem ter sido mostrado.  
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A segunda abordagem utilizada para a compreensão das cadeias é o ladder down 

(HOFSTEDE; STEENKAMP; WEDEL, 1990) que segue as etapas. Na primeira, apresenta-se 

um dos valores obtidos no ladderup para os entrevistados e solicita-se que eles declarem seu 

entendimento sobre o significado deste valor. A percepção do significado do valor para o 

entrevistado deve ser a mesma definida na fundamentação do List of Value. Caso a descrição 

do valor não coincidir, é descrito o valor segundo a apresentação da teoria e perguntado a sua 

concordância. Na segunda etapa após a caracterização do valor, é solicitado que os 

entrevistados descrevam quais sentimentos estavam associados a idéias de valor. Procura-se 

nesse momento captar os benefícios que podem estar associados ao consumo do produto. Por 

fim, na terceira etapa, pede-se que procurem atributos que eles percebam no produto analisado. 

 Durante as entrevistas do laddering é essencial o papel do entrevistador que requer 

ter habilidade e atenção (VRIENS; HOFSTEDE, 2006). Wansink (1996) reforça esta 

importância fazendo um paralelo entre uma entrevista laddering e o trabalho de um psicólogo, 

pois a técnica auxilia a descoberta de insights, da mesma forma que esse profissional o faz com 

aspectos que não são aparentes nem ao paciente. O autor também afirma que algumas vezes as 

questões certas não aparecem facilmente e que o respondente pode se sentir nervoso ou 

desconfortável com a linha das perguntas, o que demanda habilidade do pesquisador em 

conduzí-las. Procurou-se seguir, então, as recomendações na literatura a respeito dos pontos 

que devem ser evitados e priorizados nas entrevistas laddering, conforme resumido na figura 7 

(GARDIAL; WOODRUFF, 1996; REYNOLD; GUTMAN, 1988; VRIENS; HOFSTEDE, 

2000; WANSINK, 1996). 

 
Figura 7 - Orientações para uma entrevista laddering. 

Fonte: Baseado em Vriens; Hofstede (2000); Wansink (1996); Reynold; Gutman (1988); Woodruf; 

Garcia (1996). 
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Na elaboração do roteiro procurou-se seguir as seguintes recomendações (figura 7) 

prevalecendo perguntas que: revelassem razões pessoais dos entrevistados; permitissem 

resposta abertas, não restringindo a um “não” ou “sim”; e que permitisse a liberdade do 

entrevistado responder a questão da forma que preferir. Em toda a entrevista o entrevistador 

ficou atento aos gestos, expressões faciais e tom de voz. Woodruff e Garcia (1996) advertem 

que as perguntas repetitivas podem fazer com que as questões sejam um tanto quanto óbvias ao 

respondente, além de tornar a investigação cansativa (figura 7). Por essa razão, é importante 

informar o entrevistadodas peculiaridades da técnica, deixando claro que os procedimentos 

adotados são parte de uma metodologia específica. Também destacado na lista da figura 7, 

Reynolds e Gutman (1988) recomendam que na dificuldade do entrevistado em mover além de 

certo nível da hierarquia, faça-se uso da técnica de postular a falta de um objeto, ou seja, 

encorajá-lo a considerar o que faria na falta do objeto, supondo que o respondente usará 

argumentos de substituição ao se imaginar sem uma característica do produto ou sem o produto. 

Outra técnica que os autores também sugerem é a de redirecionamento que consiste em 

direcionar novamente a resposta ao entrevistado fazendo silêncio para que ele complete seu 

raciocínio sem maiores interferências, e em seguida pede-se que ele repita a última resposta e a 

esclareça melhor. Quanto aos pontos que se deve evitar procurou-se seguir as recomendações 

conforme apresentado na figura 7: não forçar o entrevistado a responder a questão de certo 

modo; não demonstrar ansiedade ou pressa por parte do entrevistador; e evitar assumir 

interpretações enviesadas das respostas do entrevistado. 

 

 

3.1.3 Análise conjunta 

 

 

Ao final realizou-se uma análise conjunta (conjoint analysis) onde foram 

construídos produtos hipotéticos, por meio da definição de atributos com diferentes níveis 

(GREEN; SRINVASAN, 1978). Objetiva-se com este método obter o conjunto de atributos 

ideal do ponto de vista dos pecuaristas.  

A análise conjunta decompõe a utilidade individual por um produto ou serviço em 

uma determinada combinação de utilidades parciais definidas por atributos escolhidos. Isso 

significa que, para uma alternativa de escolha, descrita em termos de um conjunto de 

características ou atributos ak = (a1,...,ak), a função “utilidade” para um indivíduo é 

especificada por uma combinação de regras W e um conjunto de formas funcionais ak (um para 
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cada característica), como W(w1(a1), ... ,wk (ak)) na qual: W = utilidade em relação ao produto, 

wk = utilidade parcial sobre um atributo específico k e ak = valor do atributo específico k. O 

método tem como premissa que o entrevistado avalie ou quantifique um produto, combinando 

quantidades separadas de utilidade, proporcionadas por atributos.  

Desta forma, foi construído um conjunto de produtos hipotéticos combinando 

atributos em vários níveis (BAKER; CROSBIE, 1993). Um produto hipotético é definido pela 

combinação de níveis dos atributos. Sob o ponto de vista experimental, os atributos do produto 

são os fatores, os produtos hipotéticos são os tratamentos e, por fim, o conjunto de produtos 

hipotéticos é o delineamento experimental. 

 A seleção dos atributos do produto e de seus níveis afeta tanto a precisão como a 

relevância dos resultados. Sob uma perspectiva prática, é necessário limitar os atributos 

considerados para o estudo. Os níveis dos atributos selecionados precisam ser confiáveis e 

significativos para os respondentes. Em outras palavras, o nível descrito precisa ser o mais 

preciso possível e sua faixa não deve exceder grandemente os níveis existentes. Neste caso, os 

atributos selecionados foram os resultantes da análise de configuração de imagem do produto. 

Para um completo delineamento fatorial, com três diferentes atributos, os quais têm 

três níveis respectivamente, seria necessária a construção de 27 produtos hipotéticos, o que 

tornaria o experimento impraticável além da dificuldade de ordenação pelo entrevistado. 

Portanto, por meio de uma matriz ortogonal, na qual “cada nível do fator aparece combinado 

com cada nível de todos os outros fatores num número igual de vezes ou numa proporção 

constante” (PERCEPTUAL, 1993, p.1-2) foi possível reduzir o número de produtos hipotéticos. 

Estes produtos são apresentados aos consumidores, que são questionados para uma avaliação 

geral a respeito dos produtos, em ordem de sua preferência, baseando-se na teoria econômica 

do consumidor. A figura 8 ilustra alguns cartões utilizados para avaliar a importância dos 

atributos do herbicida para os pecuaristas brasileiros. 
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Figura 8 - Alguns cartões utilizados no método de análise conjunta. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

No total foram nove cartões como os representados na figura 8, sendo que as 

variáveis da origem eram: Brasil (escolhido para que fosse possível uma base de avaliação de 

preferência por produtos nacionais), Estados Unidos (por representar as empresas entrantes no 

setor de herbicida para pastagem) e China (por representar as empresas em sua maioria 

provedoras de herbicidas genéricos). As variáveis de assistência técnica e preço eram 

apresentados como: alto, médio e baixo. 

  

Origem/Nacionalidade Assistência técnica Preço

Estados Unidos Médio Médio

Origem/Nacionalidade Assistência técnica Preço

Brasil Alto Médio

Origem/Nacionalidade Assistência técnica Preço

China Baixo Médio
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3.1.4 Quadro resumo do roteiro e metodologia – Etapa Qualitativa 

 

No quadro 3 representado estão expostas as principais perguntas do roteiro 

estruturado, bem como os objetivos de pesquisa relacionados e o principal referencial teórico 

de que embasa cada técnica de coleta utilizada. 

 

Quadro 3 - Resumo roteiro e metodologia da etapa qualitativa. 

Técnica Questão do roteiro estruturado 
Objetivo de 

pesquisarelacionado 

Referêncial 

Teórico 

MCIP 

1. Quando eu digo HERBICIDA  PARA 

PASTAGEM qual a primeira coisa que lhe vem à 

mente? (funcional) 

 Identificar os 

atributos da imagem 

central e periférica de 

um herbicida para 

pastagem. 

(SCHULLER, 

2004; HOPPE et 

al., 2008). 

2. Que outras ideias lhe vêm à mente sobre  

HERBICIDA?  

3.  Como você descreve o HERBICIDA? (cognitiva) 

4. Quais sensações  lhe lembra HERBICIDA? 

(sensorial) 

5. Qual o significado que o HERBICIDA tem para 

você? (simbólica) 

6.  Quais os sentimentos/emoção  que lhe vêm à 

mente quando eu digo o HERBICIDA? (emocional) 

7. Quais os benefícios que o HERBICIDA traz para 

você?(funcional) 

Laddering 

8. Você falou que a primeira coisa que lhe vem a 

mente quando eu falo HERBICIDA PARA 

PASTAGEM  foi _______________, certo?  Por que 

esta palavra/atributo é tem importante para lhe vim a 

mente em primeiro lugar?  

Identificar viéses no 

processo decisório de 

pecuaristas 

brasileiros. 
(GUTMAN; 

REYNOLDS, 

1998; HOFSTEDE 

et al., 1998) 
8.1 Por que a resposta acima é importante para você? 

(11.2) 

Estruturar o mapa 

hierárquico de valor 

do processo decisório 

de compra de um 

herbicida. 

8.2Por que a resposta acima é importante para você? 

(11.3) 
  

Análise 

Conjunta 

18. Por favor, coloque em ordem os herbicidas para 

pastagem  hipotéticos a seguir a partir da mais 

desejável para a menos desejável.  

Identificar as 

permutas (trade-offs) 

dos atributos mais 

importantes 

BAKER; 

CROSBIE, 1993; 

GREEN; 

SRINVASAN, 

1978 

PERCEPTUAL, 

1993) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.2 SEGUNDA ETAPA 

 

 

A partir dos subsídios a respeito das heurísticas e processo de decisão de compra de 

um pecuarista quanto ao herbicida para pastagem foi aplicada uma survey a fim de se obter 

resultados mais conclusivos e com respaldo estatístico. As principais informações desta etapa 

de abordagem quantitativa estão retratadas no esquema da figura 9. 

 

 
Figura 9 - Estrutura das pesquisas da etapa quantitativa. 

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Rocha (2007) 

 

Conforme descrito na figura 9 o método de pesquisa selecionado para desta etapa 

quantitativa é a Survey.  Pinsonneault e Kraemer (1993) afirmam que este método é adequado 

para a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo. 

Normalmente, por meio do questionário como um instrumento de pesquisa. Os autores definem 

que uma survey é apropriada como método de pesquisa quando o foco de interesse é sobre “o 

que está acontecendo” ou “como e por que está acontecendo”. Reforçam também que o objeto 

de interesse deve ocorrer ou no presente ou no passado recente.  
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Nesta etapa o questionário foi enviado por email para uma amostra de mil pecuaristas 

de médio a grande porte, tendo no mínimo 500 hectares de pastagem, localizados nos estados 

de: RJ, SP, TO, MT, BA, MA, PA e RO. Trabalham com gado de corte em pasto livre. Todos 

fazem uso de herbicidas para o manejo de plantas daninhas na pastagem. Para garantir 

homogeneidade da amostra dentro dos critérios adotados foram elaboradas questões “filtro” na 

survey (quadro 4). 

 

Quadro 4 - Secção 1 da survey (filtros da amostragem). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A secção 1 da Survey foi designada para que sejam filtrados apenas os respondentes 

que se enquadrem nos critérios adotados, conforme estão apresentados no quadro 4 . Em 

resumo, os principais “filtros” são as variáveis independentes que se pretende controlar na 

amostra: usar herbicida para pastagem como manejo de plantas daninhas no pasto; porte da 

fazenda (hectares e cabeças de gado); tipo de atividade (cria, recria e engorda apenas); 

propriedades apenas nos estados listados; gado criado a pasto e que seja de corte; e por fim o 

respondente deve exercer influência ou participação no processo decisório do herbicida para 

pastagem na fazenda. 

O tipo de pesquisa é de campo e a técnica de coleta é através de uma survey enviada 

por email para o mailing de mil pecuaristas da amostra selecionada. O questionário foi 

construído no software online pago do Adobe Form, devido sua facilidade de navegação e 

Secção 1 da pesquisa -  Filtros da amostragem Critérios de corte

1.3 Usa herbicida?  Se não usa, agradecer e encerrar.

1.5  Tamanho em hectares do total de fazendas que 

você gerencia: 
Se menor que 500 hectares, agradecer e encerrar.

1.6  Quantidade de cabeças de gado: 
Se menos que 500 cabeças de gado, agradecer e 

encerrar.

1.8 Principal atividade (cria, recria, engorda, terneiro): 
Se  selecionar apenas terneiro, agradecer e 

encerrar.

1.9Cidade e UF da propriedade principal:
Se não for dos estados de RJ, SP, TO, MT, MS, 

BA, MA, PA, RO. Agradecer e encerrar.

1.10 Como caracteriza a produção de gado na 

fazenda: (somente confinamente somente pasto; ou 

metade de confinamento e metade de pasto)

Se principalmente de confinamento, agradecer e 

encerrar.

1.11 A principal produção da fazenda é proveniente de Se  somente Gado de leite, agradecer e encerrar.

1.12 O quanto você influência e participa na decisão 

de compra do herbicida para pastagem na fazenda?

Se (1) não influencia e não participa da decisão de 

compra, agradecer e encerrar.
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interface atrativa e simples. Depois de enviado o questionário foi enviado o ainda dois emails 

de reforço para estimular a maior porcentagem de participação. Segundo Malhotra (2006) as 

pesquisas realizadas com auxílio da internet estão ficando cada vez mais populares entre os 

pesquisadores. Suas principais vantagens são os menores custos, rapidez e a capacidade de 

atingir populações específicas. Do ponto de vista do respondente, é possível responder da 

maneira que for mais conveniente, no tempo e local de cada um. Porém ao escolher esse método 

para coleta de dados é necessário estar atento às desvantagens presentes, de maneira a 

minimizá-las. O autor Malhotra (2001) destaca que a principal desvantagem uma pesquisa pela 

internet seria a taxa de respostas dos questionários. Para esta desvantagem eminente, o mailing 

utilizado foi atualizado no mês outubro de 2012, e foi cedida por uma empresa de defensivo do 

setor a qual possui interesse no resultado do estudo. Em compromisso com a ética a as boas 

práticas relacionadas a spams o mailing utilizado foi validado e autorizado através de optin2 por 

todos os que foram contactados. Com o aumento do número de usuários da Internet a cada ano, 

é crescente também a parcela da população que tem acesso a ferramentas como o e-mail, fator 

que proporciona aos pesquisadores um meio favorável para coletar dados, o correio eletrônico 

(ILIEVA; BARON; HEALEY, 2002). Também para incentivar mais respostas foram postadas 

mensagens em grupos de discussão do Facebook (figura 10). Como resultado a taxa de retorno 

final foi de 7,5% de respostas completas válidas, ou seja, 75 respostas. 

                                                           
2opt in corresponde ao conjunto de regras segundo as quais as mensagens de marketing ou de caráter comercial só 

são enviadas para aqueles que expressem, prévia e explicitamente, o seu consentimento. Desta forma uma mesma 

mensagem é enviada para todos os indivíduos que concordaram ou que manifestaram interesse em receberem 

informações  e contato de uma empresa ou organização (RHODES, 2002) 
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Figura 10 - Mensagem postada em grupo de discussão no Facebook. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No questionário foram utilizadas escalas Likert bipolar com 5 níveis. A escala 

Likert é bipolar e mede uma resposta positiva ou negativa a uma afirmação. A escolha de uma 

escala de cinco níveis (itens) se mostra mais adequadade forma evitar induzir o respondente a 

escolher uma resposta positiva ou mesmo que não se sinta confortável com a afirmação. Sendo 

assim opta-se por uma escala com opção central "Indiferente/neutra" (ALEXANDROV, 2010). 

Quadro 5 - Escala Likert utilizada na Survey 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em partes 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

em partes 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Cada questão era uma afirmação ou situação em que o entrevistado devia 

escolherentre: discordo totalmente (1) a concordo totalmente (5). Embora a escala Likert possua 

limitações em relação ao seu uso como variável intervalar (distâncias numericamente iguais na 
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escala representam valores iguais na característica que estásendo avaliada), ela é amplamente 

utilizada na literatura de marketing para a análise docomportamento do consumidor 

(BEARDEN; NETEMEYER, 1999; HAIR et al., 2003). “Em pesquisa de marketing, dados 

relativos a atitudes obtidos de escalas de classificação costumam ser tratados como dados 

intervalares” (MALHOTRA, 2006, p. 240). 

A fim de identificar segmentos de pecuaristas conforme proposto no objetivo específico 

deste estudo será realizado um análise de conglomerados. Segundo Aaker (2004, p. 572) a 

análise fatorial ou de conglomerados é definida como “técnicas que servem para, 

respectivamente: (1) combinar questões ou variáveis para criar novos fatores e (2) combinar 

objetos para criar novos grupos. Frequentemente, essas técnicas são chamadas de análise de 

interdependência, porque analisam a interdependência entre as questões, variáveis ou objetos. 

A meta é compreender a estrutura básica que embasa as questões, variáveis ou objetos, e 

combiná-las em novas variáveis ou grupos.” Para Cooper e Schindler (2004, p. 465) a análise 

fatorial: 

 “é um termo geral para diversas técnicas computacionais específicas. Todas têm o 

objetivo de reduzir a um número administrável muitas variáveis que formam um grupo 

e se sobrepõem às características de mensuração. A relação preditor-critério ou 

variável independente – variável dependente, encontrada na situação de dependência, 

é substituída por uma matriz de intercorrelação entre diversas variáveis, nenhuma das 

quais vista como dependente da outra.” 

 Os autores também definem a análise por conglomerados como:  

“A técnica de conglomerados permite que o pesquisador segmente uma população. 

Essa abordagem atribui cada registro de dados a um grupo ou segmento. O processo 

de atribuição é feito automaticamente agrupando algoritmos que identificam 

características similares no conjunto de dados e dividindo-os em grupos, sempre 

chamados de vizinhos mais próximos”. 

 

A survey está dividida em seis partes (apêndice B): manejo do pasto e estrutura da 

fazenda; heurísticas; atributos; consequências; valores; e perfil do entrevistado. A primeira 

secção composta por 12 questões tem como objetivo principal filtrar os respondentes conforme 

critérios estabelecidos para amostra. Esta primeira secção também tem como objetivo fazer um 

aquecimento (warm up) antes de iniciar a questões chaves. Desta forma, com a secção 1 

pretende-se garantir uma amostra homogênea e dentro do público alvo de interesse de forma 

que  viabilize que todos os objetivos sejam cumpridos (figura 11). 
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Figura 11 - Secção 1 da survey. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na segunda secção é solicitado que o entrevistado responda as alternativas 

imaginando-se inserido nas situações sugeridas. No total são apresentadas quatro situações e 

uma questão com três frases que ele deve responder quanto ao nível da concordância.   

Pretende-se que a terceira secção contribua diretamente com o objetivo especifico 

do estudo: “Identificar quais atributos caracretizam a imagem do herbicida”. Cada questão foi 

criado com base nos resultados da primeira etapa qualitativa provenientes do MCIP 

(preocupação com impacto ambiental; incerteza/desconhecimento; dificuldade de aplicação; 

produtividade; preço; e eficiência).  

Ainda sobre as secções as questões foram elaboradas com referência nos estudos 

similares sobre atributos: Spers e Zylbersztajn (1999); Spers, Rocha, Spers e Machado Filho 

(2005). A quarta secção tem como objetivo de testar três principais consequências identificadas 

no mapa hierárquico (toxicidade, assistência técnica e tradição do fabricante).  

A secção 4 “etapas do processo de compra” contribui diretamente para o objetivo 

principal de caracterizar o processo de tomada de decisão. A literatura baseada para a 

construção do formato das questões foi: Spers e Zylbersztajn (1999); Spers, Rocha, Spers e 

Machado Filho (2005). A secção 5 relações e valores é composta por sete questões em que cada 

uma é apresentada uma frase que o entrevistado deve responder o grau de concordância entre 1 

a 5 Cada questão pretende testar as relações identificadas no mapa e também  para testar os três 

valores da list of value (segurança, auto-realização e mais tempo para aproveitar a vida). Ainda 

na secção pretende-se fornecer subsídios para a segmentação dos pecuaristas conforme os 

valores identificados, contribuindo para o objetivo específico: Segmentar os pecuaristas pelos 

valores predominantes a respeito do herbicida para pastagem. 

A última secção, perfil do entrevistado, é composta por sete questões que objetiva-

se caracterizar a amostra de forma a prover dados suficientes para análise e validação de todos 

os outros objetivos. Estas questões também proveem informações que contribuem para o 

entendimento sobre o processo decisório de compra de um herbicida. 

Secção Questões
Objetivo da 

questão 
Contribuição/Alinhamento ao Objetivo do estudo Literatura

1) MANEJO DO 

PASTO e 

ESTRUTURA 

FAZENDA 

1.1; 1.2;  

1.2; 1.3; 

1.4; 1.5; 

1.6; 1.7; 

1.8; 1.9; 

1.10; 1.11; 

1.12

Fazer um "warm 

up". Filtrar a 

amostra conforme 

critérios 

estabelecidos.

Garantir uma amostra homogênea e dentro o público alvo 

de interesse de forma que  viabilize que todos os objetivos 

sejam cumpridos.

Critérios estabelecidos 

com base na análise dos 

dados providos por IBGE 

(2006).
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Em resumo, conforme representado na figura 12, esta etapa quantitativa do estudo 

é composta por três fases: de planejamento; preparação e coleta; e interpretação dos dados.  

 
Figura 12 - Fases da etapa quantitativa. 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em ROCHA (2007). 

A fase de planejamento elaborada entre outubro a dezembro de 2012 constitui em: 

desenvolvimento do referencial teórico; definição do objetivo da pesquisa; definição dos 

critérios da amostra; definição das variáveis da pesquisa; definição das hipóteses da pesquisa; 

definição das questões da survey; e redação do texto introdutório do questionário. Realizada 

entre dezembro 2012 e março de 2013, a fase de preparação e coleta é composta pelas seguintes 

atividades: discussão e qualificação do questionário em banca de professores; ajustes do 

questionário; pré-teste; ajustes finais do questionário; envio do questionário; e reenvio do 

questionário (reforço). A última fase foi a interpretação dos dados e tem como atividades: a 

tabulação dos dados; análise dos dados (tratamento estatístico) e conclusões finais.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões provenientes da primeria 

e segunda etapa do processo metodológico. Primeiramente será apresentada a caracterização 

das amostras da primeira e segunda etapa; em seguida os atributos que caracterizam o herbicida 

para pastagem, assim como os conjuntos de atributos preferenciais; em terceiro o mapa 

hierárquico de valor; heurísticas e viéses; as etapas do processo decisório do herbicida; os 

fatores da tomada de decisão provenientes da análise fatorial; segmentos de pecuaristas 

identificados através da análise de cluster; e por fim uma proposta do modelo final de tomada 

de decisão do pecuarista quanto ao herbicida para pastagem.  

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

A amostra de 12 pecuaristas da primeira etapa está retratada no quadro 6. Sete dos 

entrevistados iniciaram suas atividades na pecuária por ser um tradicional negócio da família. 

Os outros três iniciaram suas atividades na agropecuária através da oportunidade de crescimento 

profissional e investimento. A idade média dos entrevistados era de 44 anos, sendo 33 anos o 

mais novo e 65 o mais velho. Apenas 3 dos 10 entrevistados moravam na fazenda. O porte das 

fazendas era de médio a grande. Os pecuaristas 1, 2, 3, e 4  tinham propriedade de médio porte 

com uma média de  570 cabeças de gado em 720 hectares de pastagem. Estes em sua maioria 

eram provenientes do estado do Rio de Janeiro e também trabalhavam com gado de leite. Os 

pecuaristas 5, 6, 8, 9 e 10 eram de grande porte com fazendas nos estados de SP, MT e TO. Em 

média possuíam 2200 cabeças em uma área de 3400 hectares de pastagem. Estes trabalhavam 

apenas com gado de corte. O maior pecuarista (7) administrava três fazendas que juntas 

somavam 20000 cabeças de gado em 12000 hectares de pastagem. Estas estavam presentes no 

estado de TO e MT. 

 

 

 

 

 



52 

Quadro 6 - Perfil da amostra entrevistada na etapa qualitativa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A amostra da survey é formada por 75 pecuaristas destes 94% são do gênero 

masculino, ou seja, apenas quatro mulheres. Conforme pode ser visto na figura 13: 28% 

possuem 25 a 35 anos; 29% de 35 a 45 anos; 24% 45 a 54 anos; 16 a 24 anos representam 

apenas 4%; 55 a 65 anos representam 15% da amostra; e  não tiveram respondentes com mais 

de 65 anos. Os pecuaristas possuem em média 41 anos, sendo que 85% são casados apenas 11% 

solteiro e 4% divorciado ou viúvo.  

 

Indiv.
Se

xo

Como iniciou no negócio da 

Agropecuária?

Ida

de

Nível de 

escolaridad

e

Mora na 

Fazenda

Qtas 

Fazendas

Qtde 

de 

cabeça

Hectares
Principal 

atividade
Cidade Estado

1 M

É formado em veterinária e 

familia tem negócio de 

pecuária

42

Superior 

completo - 

Veterinária

Não 1 550 800
Gado de 

leite e corte
Resende RJ

2 M

É formado em veterinária e 

familia tem negócio de 

pecuária

65

Superior 

completo - 

Veterinária

Sim 1 600 730
Gado de 

leite e corte
Resende RJ

3 M Negócio da Família 64

Superior 

completo - 

engenharia 

mecânica

Sim 3 550 750
Gado de 

leite e corte
Resende RJ

4 M Negócio da Família 37

Ensino 

Médio 

completo

Sim 1 580 600
Gado de 

leite e corte
Resende RJ

5 M

Engenheiro agronomo , mas 

sempre vivenciou a 

agropecuaria no negócioda 

familia.E já foi responsável 

pela administração de 

algumas fazendas.

51

Superior 

completo - 

Engenaria 

agrônoma

Não 2 4000 5000
Gado de 

corte
Araguaína TO

6 M

Sou veterinário e assumi os 

negócios da minha familia 

quando me formei.

41

Superior 

completo- 

Veterinário

Não 3 3000 4000
Gado de 

corte
Botucatu SP

7 M

Sou administratdor de 

fazendas de pecuária de agro 

de corte

28

Superior 

Completo - 

Administraçã

o

Não 3 20000 12000
Gado de 

corte

Pantanal e 

Tocantins
MT e TO

8 M

Sou neto de fazendeiro, 

construir minhas coisas em 

cima da terra.

37

Ensino 

Médio 

completo

Não 2 2000 3000
Gado de 

corte
Botucatu SP

9 M

Formado em engenharia civil. 

Oportunidade de 

investimento com um amigo 

veterinário.

40

Superior 

Completo - 

Engenharia 

civil

Não 1 1000 2500
Gado de 

corte
Paragominas PA

10 M

Sou veterinário a experiência 

de trabalho com animais de 

grande porte me 

direcionaram para a 

Agropecuária.

33

Superior 

completo- 

Veterinário

Não 1 1000 2500
Gado de 

corte
Botucatu SP
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  N % 

Gênero 
Masculino 71 95% 

Feminino 4 6% 

Idade 

16 a 24 3 4% 

25 a 34 21 28% 

35 a 44 22 29% 

45 a 54 18 24% 

55 a 65 11 15% 

Estado civil 

Casado 64 85% 

Solteiro 8 11% 

Viuvo 1 1% 

Divorciado 2 3% 

Figura 13 - Estado civil, gênero e idade.  

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Quanto à escolaridade 77% possui no mínimo ensino superior completo (figura 14), 

sendo que 43% possuem formação em agronomia, 16% zootecnia, 10% veterinária e 8% 

administração ou gestão. Do total 13% possuem apenas o segundo grau completo e outros 

representam aqueles que possuem segundo grau incompleto ou menos (10%). O cargo ou 

posição que o respondente exerce na fazenda, 50% são proprietários, 17% administradores da 

fazenda e 33% exercem a atividade de consultor ou técnico agrícola. Destes todos declaram 

exercer média ou alta influência na decisão de compra do herbicida. Reforçando respeitando os 

critérios de filtro estabelecidos os que responderam exercer pouco ou nenhuma influência foram 

descartados.  

 

  N % 

Grau de 

escolaridade 

Administrador 6 9% 

Agrônomo 30 43% 

Veterinário 7 10% 

Zootecnista 11 16% 

Segundo grau 9 13% 

Outros 7 10% 

Cargo 

consultor/técnico 

agricola 
24 32% 

administrador 12 16% 

Proprietário 36 48% 

Figura 14 - Escolaridade e cargo. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Quanto perguntados quanto ao perfil que mais se identificam 49% declararam ser 

do perfil técnico que possuía a seguinte descrição: “Eu baseio minhas decisões em meu 

conhecimento técnico. Gosto de experimentar novos serviços e produtos. Em alguns momentos 

sou empreendedor para correr riscos.” Outros 43% declararam se identificar com o perfil 

empresário: “Sou aberto a novos relacionamentos comerciais. Minhas decisões são 

predominantemente racionais e individuais. Só corro riscos calculados”. Apenas 7% 

declararam se identificar com o perfil tradicional: “Sou fechado para novos relacionamentos 

comerciais. Minhas decisões oscilam entre racionais e emocionais. Sou conservador quanto a 

correr riscos”. E apenas um dos respondentes se declarou identificar com o perfil conservador: 

“Eu considero importante o relacionamento comercial. Uso mais a razão nas minhas decisões. 

Evito correr riscos.” 

Quanto a tamanho das propriedades 65% é de grande porte com mais de 1000 

hectares de pastagem, 15% gerenciam 301 a 1000 hectares e 20% são de pequeno porte com 

menos de 300 hectares de pastagem (figura 15). Quanto à proporção de quantidade de cabeças 

de gado 39% possuíam mais que 5 mil;  30% possuíam  entre  3000 a 500 cabeças de gado; 

31%menos de 100 cabeças. 

 

  N % 

Hectares de 

Pastagem 

Menos que 300  15 20% 

301 a 500 2 3% 

501 a 800 4 5% 

801 a 1000 5 7% 

Mais que 1000 49 65% 

Cabeças de Gado 

Menos que 500 15 20% 

501 a 1000 8 11% 

10001 a 3000 17 23% 

3001 a 5000 6 8% 

Mais que 5000 29 39% 

Figura 15 - Porte dos pecuaristas. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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4.2 ATRIBUTOS DE UM HERBICIDA 

 

 

A partir das entrevistas com os pecuaristas utilizando o método TCIP foram 

levantados os atributos relativos à imagem de um herbicida para pastagem. Depois agruparam-

se os quesitos repetidos e foram organizados a partir da ordem de aparição em cada entrevista. 

Foram atribuídos pesos para os sete atributos mais citados, os mencionados em primeiro lugar 

receberam peso 7, em segundo lugar receberam 6, terceiro lugar obtiveram 5, quarto lugar 

receberam 4, em quinto lugar foi atribuído peso 3, em sexto lugar 2 e em sétimo, 1. Essa 

ordenação de pesos foi feita para cada uma das entrevistas realizadas. Esses atributos também 

foram classificados quanto à frequência de citação, ou seja, pelo número de vezes que foram 

citados nas entrevistas. 

Alguns atributos que possuíam grande similaridade em relação ao seu significado 

foram colocados em categorias, ou seja, em classes que reúnem um grupo de elementos da 

unidade de registro (quadro 7). Segundo Bardin (1977) uma boa categoria deve suscitar a 

exclusão mútua, a homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e a produtividade. 

 

Quadro 7 - Categorização dos atributos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em BARDIN (1979). 

 

Seguindo o modelo do TCIP, as respostas às questões quanto aos aspectos 

cognitivos, funcionais, emocionais, sensoriais e simbólicos foram organizados de acordo com 

Categoria Atributos

Impacto ambiental

poluição; contaminação do meio ambiente; contaminação 

do rio, cuidado para minimizar os impactos ambiental, 

ecologicamente questionável, ambiental, veneno, 

perigoso, preocupação com contaminação

Dificuldade de  aplicação.

aplicação correta, dificuldade de aplicação e manuseio, 

exige treinamento, equipamento necessário/propriedade 

com maior estrutura

Incerteza/ desconhecimento desconhecido, incerteza, desconhecimento

Preço caro, custo alto, custoso

Eficiência eficiente, ação eficiente

Produtividade

aumenta a capacidade da fazenda; barateia o custo de 

produção; solução quanto ao problema de falta de mão 

de obra.

Categorização
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sua ordem e frequência das respostas, de modo que fosse possível estipular o intervalo a ser 

estudado. O maior valor foi de 67, relacionado ao aspecto de “Impacto 

ambiental/Contaminação”. Este valor foi dividido por quatro, formando os quartis da imagem 

que representa um herbicida para pastagem na perspectiva dos pecuaristas entrevistados.  Os 

atributos foram organizados em um mapa da imagem do herbicida de acordo com sua colocação 

nos quartis, como pode ser observado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Valores dos atributos relacionados à imagem de herbicida para pastagem. 

Legenda Atributo Valor Total Quartil (16,4) 

1 Impactoambiental/Contaminação 67   1º Quartil : 67  -  50 

2 Incerteza/ desconhecimento 33   2º  Quartil: 50  -  33 

3 Dificuldade de aplicação. 28 

  3º  Quartil: 33  -  16 

4 Produtividade 19 

5 Preço 18 

6 Custo-beneficio 18 

7 Ferramenta 18 

8 Eficiência 16 

9 Pasto sujo ( o problema) 14 

  4º  Quartil: 16 – 00 

10 Necessidade/ Fundamental 10 

11 Prático 7 

12 Eleiçãocorreta do produto 7 

13 Usoesporádico 5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O atributo “Impacto ambiental” está relacionado com a preocupação do pecuarista 

com a contaminação que o herbicida possa causar nas terras, lençóis freáticos ou a intoxicação 

do próprio aplicador. Durante a entrevista quando questionados sobre a preocupação com o 

impacto ambiental eles contavam casos de contaminação por herbicida que eles evidenciaram 

na região, destaca-se este trecho: “...esse negócio de herbicida é perigoso, tem que saber mexer, 

tem um colega que aplicou no pasto e depois choveu e por deriva a água contaminou o rio aqui 

perto.Morreram todos os peixes, acho que depois de um ano que o rio voltou a ter peixe...”.  

Na visão do pecuarista a “Incerteza/desconhecimento” está presente na 

configuração de imagem do herbicida para pastagem. Eles afirmam que não possuem 

conhecimento técnico específico necessário para a compreensão total sobre os atributos, e 
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posicionamento técnico do herbicida. No terceiro quartil apresenta-se o atributo ligado a 

“dificuldade de aplicação” do herbicida que depende de variáveis técnicas importantes, como 

temperatura, clima, ajuste de válvula, entre outros.  

A “produtividade” apresenta-se fortemente ligada à imagem do herbicida. Está 

relacionada ao resultado do controle das plantas daninhas que acarretará no aumento da 

pastagem disponível para o gado se alimentarem, que por sua vez ganhará mais peso. Ainda 

sobre o atributo produtividade também fizeram referência ao aumento da capacidade da 

fazenda, pois com mais pasto é possível aumentar a lotação de gado por hectare.  O “preço” 

também é apresentado no terceiro quartil. Os pecuaristas consideram o preço do herbicida 

elevado quando comparado com as demais formas de controle de planta daninha como roçada 

tratorizada (custo do diesel e hora-homem) ou fogo (possui custo quase nulo, entretanto em 

muitas regiões é proibido por lei, além de apresentar risco ao meio ambiente e vida humana).  

Este custo elevado do herbicida pode ser um empecílho para os pequenos pecuaristas ou 

criadores de gado para subsistência que não possuem fluxo de caixa que comporte o 

investimento por controle químico. Por isso a amostra deste estudo foi direcionada apenas aos 

pecuaristas de médio a grande porte. 

 O “custo - benefício” está relacionado ao herbicida, pois se comparado com as 

demais formas de controle (por exemplo, fogo e roçada) é feito em menos tempo e mão de obra. 

Durante as entrevistas muitos pecuaristas associaram o herbicida com a palavra “ferramenta”. 

Eles afirmam que o herbicida é uma ferramenta facilitadora importante que auxilia no controle 

das plantas daninhas, entretanto ele não faz o trabalho sozinho, pois precisa do conhecimento e 

habilidade do gestor da fazenda para escolher e aplicar o herbicida adequadamente. Ainda no 

terceiro quartil a “eficiência” está relacionada ao controle eficaz das plantas daninhas, eles 

afirmam que o herbicida, quando utilizado e aplicado de forma correta, diminui a mato-

competição permitindo o aumento da pastagem. No trabalho de Rocha (2007) com agricultores 

brasileiros também apresenta o atributo eficiência como fator importante na tomada de decisão 

por um defensivo agrícola. 

No quarto quartil existe a associação do herbicida com o problema “pasto sujo”. 

Os pecuaristas chamam de pasto sujo o pasto que está infestado por plantas daninhas 

indesejadas. Alguns pecuaristas mencionam o herbicida como ferramenta “fundamental” no 

controle de plantas daninhas em sua propriedade. O herbicida viabiliza em termos de mão de 

obra o controle de plantas daninhas de grandes extensões de terra. Os pecuaristas afirmam que 

se respaldados de uma boa assistência técnica o herbicida é um controle “prático”, pois envolve 

menos mão de obra para aplicação. Eles afirmam que a mão de obra na fazenda demanda 
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exigências legais complexas, por exemplo, o pecuarista tem que garantir que todos os ‘peões’ 

estão usando EPI adequado e a lei exige também a existência de banheiros químicos na área em 

que os funcionários estão trabalhando mesmo que seja em áreas de difícil acesso. Cada 

herbicida possui na bula uma gama de plantas daninhas alvos restritas em que o produto deve 

ser aplicado. A “eleição correta” do produto é uma questão importante para a eficácia do 

tratamento. Entretanto existe uma dificuldade importante de se identificar as plantas daninhas 

infestantes e eleger o herbicida mais adequado conforme orientação de bula e o posicionamento 

técnico do mesmo. O “uso esporádico” do herbicida se posiciona no último quartil. Alguns 

pecuaristas ainda possuem muito receio quanto ao uso do controle químico e afirmam utilizar 

o produto esporadicamente apenas em algumas áreas que possuem plantas daninhas de mais 

difícil controle. A partir dessa organização por quartis, elaborou-se o mapa de configuração de 

imagem (MCI), apresentado na figura 16. 

 

 

Figura 16 - Mapa de configuração de imagem de herbicida para pastagem. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme o mapa da figura 21 apresenta, na imagem central do produto o atributo 

“impacto ambiental”. A primeira periferia da imagem do herbicida é configurada pela 

“dificuldade de aplicação”. E os atributos que configuram a terceira periferia da imagem do 

herbicida são: “incerteza/desconhecimento”, “produtividade”, “custo elevado”, “custo- 

benefício”, “ferramenta” e “eficiência”.  Por fim os atributos na última periferia da imagem 
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dos herbicidas para pastagem são: “pasto sujo”, “fundamental”, “prático”, “eleição correta” 

e “uso esporádico”.  

Em resumo analisando de forma geral, o gráfico da figura 17 proveniente da survey 

aplicada apresenta a concordância de cada atributo como o primeiro que lhe em a mente quando 

se fala em herbicida. Ou seja, os atributos presentes como imagem central e periférica do 

herbicida. Desta forma é possível visualizar que eficiência é o atributo que mais os pecuaristas 

concordam estar fortemente relacionado com a imagem do herbicida, em segundo preço 

seguido de dificuldade de aplicação, sendo que este último mais fortemente presente nos 

pecuaristas de menor porte. Impacto ambiental está presente em uma parcela menor da amostra, 

seguido de desconhecimento e incerteza.  

 

 
Figura 17 - Atributos gerais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.3 CONJUNTO DE ATRIBUTOS PREFERENCIAIS 

 

 

Através dos resultados da análise conjunta permite-se avaliar a preferência do 

pecuarista por atributos relacionados ao herbicida para pastagem. Foram apresentados nove 

cartões com produtos hipotéticos aos pecuaristas entrevistados e solicitado que colocassem na 

ordem de sua preferência de compra.  Uma observação importante a ser descrita aqui é quanto 
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ao comportamento padrão que todos os pecuaristas apresentaram ao se organizarem para decidir 

a ordem de preferência dos nove produtos hipotéticos. Todos os pecuaristas tiveram como 

primeira atitude organizar os produtos hipotéticos em três grupos em relação ao país de origem.  

Os produtos hipotéticos eram constituídos por três variáveis: país de origem, 

assistência técnica e preço. O preço apresenta-se como a variável mais importante na decisão 

de escolha do pecuarista, por conseguinte é assistência técnica e por último país de origem. A 

média de importância de cada variável está representada no quadro 8. No estudo feito por Rocha 

(2007) com agricultores brasileiros também destacam como fator importante na decisão de 

compra de um defensivo agrícola a assistência técnica e o preço.   

 

Quadro 8 - Ordem de importância das variáveis. 

Variável % 

País de Origem 19,7% 

Assistência Técnica 38,1% 

Preço 42,1% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quadro 8 está representado no gráfico da figura 18. É possível perceber que a 

diferença de importância entre o atributo preço e assistência técnica é menos acentuado se 

comprado com o variável país de origem. 

 

 
Figura 18 - Gráfico da importância das variáveis. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

19,70%

38,10%
42,10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

País de Origem Assistência Técnica Preço



61 
 

Os produtos hipotéticos apresentados aos pecuaristas variavam de acordo com o 

país de origem em três níveis: China, Estados Unidos e Brasil. Os pecuaristas principalmente 

em seu discurso durante a atividade de ordenar os produtos hipotéticos declararam ter 

preferência pelos produtos brasileiros. O que pode ser evidenciado no destaque do quadro 9 é 

que o Brasil é o país de origem de maior preferência entre os pecuaristas. Os Estados Unidos 

em sequência é o segundo mais importante e por último China.  

 

Quadro 9 - Ordem de importância dos níveis do país de origem. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quadro 9  apresenta a ordem de importância de cada nível da variável país de 

origem. A utilidade estimada é a importância média dos atributos na decisão de compra do 

pecuarista, calculado em consequência das amplitudes dos níveis. A figura 19 representa de 

forma gráfica o quadro 9. 

 

 
Figura 19 - Gráfico da importância do país de origem do herbicida. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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No gráfico da importância do país de origem do herbicida (figura 19) é possível 

perceber a dissonância entre a preferência por produtos de origem Brasileira comparado com 

os produtos Chineses.  

Os produtos hipotéticos apresentados consideravam três níveis de variável 

assistência técnica: alta, média e baixa.  Conforme apresentado no quadro 10 produto que 

tenham um alto nível de assistência técnica é apresentado como o mais preferido.  

 

Quadro 10 - Ordem de importância dos níveis de assistência técnica. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No gráfico abaixo (figura 20) é possível visualizar a importância de um produto 

com alta assistência técnica na ordem de preferência dos pecuaristas entrevistados. 

 

 
Figura 20 - Gráfico da importância do nível de assistência técnica. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Por fim os resultados quanto à preferência pelo nível de preço do herbicida é 

possível visualizar no quadro 11. Os preços altos possuem uma utilidade estimada 

acentuadamente menor do que os preços de nível baixo e médio.   
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Quadro 11 - Ordem de importância dos níveis de preço. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quadro 11 é representado graficamente na figura 21. É possível visualizar 

a importante dissonância de preferência entre o nível alto e os demais. Os níveis de 

preço médio e baixo apresentam-se com graus de preferência bem similares.  

 

 
Figura 21- Gráfico da importância do nível de preço. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Desta forma, em termos hedônicos o produto ideal na preferência dos pecuaristas 

entrevistados seria um herbicida de origem brasileira, que provesse uma alta assistência técnica 

e com um preço entre médio e baixo. 

 

 

4.4 MAPA HIERÁRQUICO DE VALOR 

 

 

Os resultados dos processos decisórios e de hierarquia de valor estão representados 

na figura 22 e as relações detalhadas no quadro 12. 
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Figura 22 - Mapa hierárquico de valor do pecuarista quanto a um herbicida para pastagem. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
  

Na figura 22 estão representados os atributos consequências e valores do mapa 

hierárquico de valor dos pecuaristas. Os atributos estão identificados na cor verde (figura 22) e 

são: preocupação com meio ambiente; preço alto; eficiência; desconhecimento/incerteza; e 

dificuldade de aplicação. As consequências dos atributos estão representadas pela cor laranja: 

menor toxicidade; tradição do fabricante; alta tecnologia; produtividade; maior lucro; mão de 

obra desqualificada; necessidade de assistência técnica; resolve o problema. Ainda na figura 22 

estão representados os valores na cor roxa, que são: segurança; auto-realização; e mais tempo 

para aproveitar a vida. 
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Quadro 12 - Sequências das relações feitas pelos entrevistados no mapa hierárquico de valor.  

CÓDIGO 
SEQUÊNCIA DAS 

RELAÇÕES 

A1 1-6-9-11-13-14 

A2 1-6-9-11-13-15 

A3 1-10-12-16 

B1 2-9-11-13-14 

B2 2-9-11-13-15 

C1 3-7-9-11-13-14 

C2 3-7-9-11-13-15 

D1 4-10-12-16 

E1 5-8-10-12-16 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O atributo que representa a imagem central do herbicida “Preocupação com 

impacto ambiental” se mostra coerente com o estudo de Cezar (2002), que discursa sobre a 

visão do pecuarista que incorpora as questões ambientais, a sustentabilidade assim como a 

qualidade do produto e a cadeia produtiva como componentes que norteiam o processo de 

tomadas de decisão dos pecuaristas. E afirma que tal visão está se tornando imperativa para 

garantir a sustentabilidade da bovinocultura como negócio. Observa-se que pecuaristas mais 

avançados e capitalizados já incorporaram esta visão. Destaca-se trecho retirado da entrevistar: 

“A gente vive da fazenda. Então, tem que ter capital para melhorar o negócio, senão você não 

se mantém”. Ademais todos os pecuaristas se referiam muitas vezes durante a entrevista ao 

herbicida com a palavra “veneno”, o que reforça a associação deste herbicida com a 

contaminação e impactos no meio ambiente. Por isso, como consequência remetem a 

necessidade de um produto com “menor toxicidade”, ou seja, com uma classificação 

toxicológica3 entre III e IV. 

A “menor toxicidade” por sua vez está diretamente associada a “alta tecnologia”, 

uma vez que as novas moléculas e produtos lançados no mercado possuem este desafio de serem 

                                                           
3A classificação toxicológica é realizada é determinada pela ANVISA de acordo com os resultados dos testes de 

toxicologia aguda, os produtos são classificados em uma de quatro categorias, chamadas classes toxicológicas: 

Classe I: extremamente tóxico; Classe II, altamente tóxico; Classe III, moderadamente tóxico; Classe IV, produto 

tóxico. “ Do ponto de vista ambiental, são realizados testes que também resultam na classificação do produto, pelo 

Ministério do Meio Ambiente, através do Ibama, em quatro faixas: Classe I: produto altamente perigoso; Classe 

II, produto muito perigoso; Classe III, produto perigoso; Classe IV, produto pouco perigoso. (ANVISA,  2011).  
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mais eficiente e ao mesmo tempo com um perfil ambiental favorável. Fazendo um paralelo com 

a agricultura menor toxicidade do defensivo agrícola é importante devido às rígidas 

certificações internacionais para exportação do produto. E no caso da carne existe uma 

tendência eminente de carnes certificadas com o critério de herbicidas menos tóxicos no manejo 

do pasto (NETO, 2004). Os pecuaristas com sua preocupação de contaminação ao meio 

ambiente buscam produtos com menos toxicidade. Também existe o receio de contaminação 

do gado ou da carne, que segundo Kan (2009) é um risco eminente. 

A aplicação de um herbicida exige conhecimento agrônomo específica, os 

procedimentos técnicos a serem adotados são complexos e dependem de variáveis como: grau 

de degradação, topografia, expectativa de utilização da pastagem depois de 

recuperada/renovada, características física e química dos solos (MACEDO; KICHEL; 

ZIMMER, 2000; MACEDO, 2001). Ou seja, dependendo destes fatores que são feitas as 

recomendações específicas de cada fazenda como: dose a ser aplicada, plantas daninhas 

controladas, equipamentos, volume de calda, época de aplicação, precauções no manuseio, 

entre outros.  

O pecuarista possui conhecimento tácito e teórico em relação á saúde e fisiologia 

do animal, seja por experiência de vida e/ou formação acadêmica. Entretanto não possuem este 

conhecimento agrônomo específico, e dado a complexidade do manejo estes caracteriza 

“desconhecimento/incerteza” como imagem da primeira periferia de um herbicida para 

pastagem. E por isso, os pecuaristas atribuíram como consequência a “necessidade de 

assistência técnica” para orientá-los e proverem informação sobre o manejo e escolha da 

formulação química adequada para o controle das plantas daninhas indesejadas no pasto. Neste 

contexto, destaca-se o trecho retirado da entrevista realizada: “Eu entendo é de boi, este negócio 

de herbicida é com o povo de agronomia, zootecnia...”. 

A tecnologia de aplicação é um dos fatores mais importantes na determinação da 

eficiência dos herbicidas, até 70% dos produtos pulverizados nas lavouras podem ser perdidos 

por escorrimento, deriva descontrolada e má aplicação (Manual de tecnologia de 

aplicação/ANDEF, 2012). Neste quesito os pecuaristas atribuíram dificuldade de aplicação 

como uma das periferias de imagem do produto, pois são muitos os fatores que dependem a 

aplicação de um herbicida como: regulagem e calibragem do equipamento, volume de 

pulverização a ser utilizado, tamanho das gotas, pontas de pulverização, influência das 

condições climáticas, escolha do equipamento de pulverização - pulverizador costal manual,  

costal motorizado , tratorizado com mangueira e pistola de pulverização, tratorizado de barras 

, turbopulverizador, com aeronave; cuidados com o ambiente, controle de deriva, cuidados para 
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não contaminar as coleções de água e  lavagem das embalagens vazias. Também no estudo de 

Spers e Lima (2009) a facilidade de aplicação do produto agrícola é relevante para a escolha do 

produtor entrevistado.  

Segundo Cobucci, Di Stefano e Kluthcouski (1999) através do manejo da aplicação 

pode-se aumentar a eficiência dos herbicidas como também melhorar a relação custo- benefício. 

Para isso, são essenciais a utilização correta e segura dos produtos fitossanitários e a capacitação 

da mão-de-obra para o uso eficaz dos equipamentos de aplicação (Manual de tecnologia de 

aplicação/ANDEF, 2004). Este raciocínio é pertinente com a relação feita pelos pecuaristas no 

mapa hierárquico de valor através da relação E1 (quadro 12) que apresenta como consequência 

desta dificuldade de aplicação a “desqualificação da mão de obra” disponível no mercado. 

Que por sua vez implica na necessidade das empresas proverem uma assistência técnica para 

acompanhar esta aplicação de forma que garantir o resultado do produto. Assim como no estudo 

de Rocha (2007), Haberli Júnior e Spers (2006) a assistência técnica foi identificado como 

atributo importante na decisão do pecuarista. Na análise conjunta a assistência técnica se 

mostrou o segundo atributo mais importante. Rocha, Toledo e Almeida (2008) em seu estudo 

com agricultores brasileiros destaca que o relacionamento com este público é pessoal, se 

contróem com o tempo e deve ser baseado na confiança e lembrança (ROCHA; TOLEDO; 

ALMEIDA, 2008, p.291): “O agricultor vive distante, na fazenda e gosta de ser lembrado, pelo 

menos, em datas comemorativas, como Natal, aniversário do agricultor e familiares”.  

A expectativa do pecuarista é que o herbicida, uma vez aplicado corretamente 

“resolva o problema”, ou seja, nada além do que o controle das plantas daninhas. Quanto 

perguntados sobre critério de avaliação do resultado do herbicida todos os respondentes 

indicaram ser apenas a infestação de plantas daninhas resistentes e se o volume do capim (pasto) 

aumentou. Não possuem uma avaliação mais criteriosa quanto à cor, vigor, ou qualidade do 

pasto (quantidade de proteína disponível). 

O valor que desencadeia como consequência do “resolve o problema” é o de 

“aproveitar a vida”, no sentido que uma vez resolvido o questão das plantas daninhas 

invasoras do pasto, ele pode se preocupar com o que mais gosta de fazer, que é curtir a fazenda 

e a família. Thompson (2009) afirma que esse valor está relacionado com a procura de uma 

vida prazerosa e feliz, valorizando situações como entretenimento e o que os mesmos julgam 

como lazer. No caso do pecuarista aproveitar a fazenda e a vida no campo pode ser apontado 

como uma forma emanante deste valor. 

O “preço” é um atributo que está diretamente associado à percepção de “alta 

tecnologia” do produto, isto pode ser evidenciado também pelos os resultados da análise 
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conjunta especificada no item 9.3. Depois das escolhas dos produtos hipotéticos os 

entrevistados foram questionado quanto a ordem escolhida, e todos afirmaram que se basearam 

na informação do preço para inferir a tecnologia e eficiência do produto. Destaca-se trecho 

retirado da entrevista: “Eu escolhi este aqui porque se é mais caro deve ser melhor, né!?”. 

Os entrevistados consideram o herbicida uma ferramenta eficiente em comparação 

com os outros métodos de manejo de planta daninha que exige mais tempo e mão de obra como 

(ver mais sobre os métodos de controle no apêndice C) fogo, manual e mecânico.  A “eficiência” 

do produto esta diretamente associada a “tradição do fabricante” que por sua vez está 

associado a “alta tecnologia”.  No estudo de Araújo, Pinheiro e Silva (2010) feito com 

cafeicultores também foi constatado a importância da tradição do fabricante na decisão de 

compra, que quando positiva pode influenciar inclusive em menor sensibilidade a preço.  Os 

pecuaristas inferem que um fabricante de tradição no mercado possui uma eficiência em seus 

produtos, destaca-se trecho retirado da entrevista: “...eu prefiro comprar herbicidas de 

empresas que já tem mais nome no mercado é mais seguro porque sei que se ela já tem tantos 

anos no mercado é porque seus produtos devem ser bons”. 

A “alta tecnologia” por sua vez está fortemente associada a “produtividade”, ou 

seja, maior ganho de peso do boi, que tem como consequência um “maior lucro” para o 

pecuarista.  Por conseguinte, deste emanam dois valores: “segurança” e “auto-realização”. A 

“segurança”, segundo Kahle e Kennedy (1988), pode ser representada em dois tipos distintos: 

individuais, neste caso seria a segurança da prosperidade de seu negócio, e quanto a eminência 

da contaminação do solo prejudicando a produtividade de suas terras; e em grupo seria a 

preocupação em relação ao impacto no meio ambiente como um todo e  com a saúde de seus 

funcionários, pois  eles se declaram co-responsáveis pela preservação no meio ambiente e os 

impactos na sociedade.  

A “auto-realização” refere-se à busca do indivíduo por encontrar tranquilidade e 

fazer o melhor uso de suas habilidades podendo ser atingida com ou sem a aceitação dos demais 

indivíduos. De acordo com Kahle, Rose e Shoham (2000), este valor interno independe das 

relações sociais. Indivíduos com este tom de vida estão em constante busca pela perfeição e 

desafios no trabalho, assim como nas relações pessoais.  
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4.5 HEURÍSTICAS E VIÉSES 

 

 

A racionalidade limitada é justificada pelos atalhos mentais utilizados na avaliação 

dos atributos e que implicam em heurísticas e vieses (SIMON, 1957). Nesta abordagem, os 

consumidores podem supervalorizar ou subvalorizar o efeito ou consequência de determinados 

atributos. Com base nos resultados da primeriae segunda etapa identificou-se a presença das 

seguintes heurísticas e viéses que serão discutidos a seguir:  

 

 

4.5.1 Heurística representatividade com viés de ilusão em relação à origem do herbicida para 

pastagem ser americana e chinesa  

 

 

Ao fazer um julgamento sobre um indivíduo (ou objeto ou evento), as pessoas 

tendem a procurar peculiaridades que correspondam a estereótipos formados anteriormente, 

fazendo uso da heurística representatividade. Os indivíduos tendem a confiar em tal estratégia 

mesmo quando a informação é insuficiente e quando existem melhores informações com as 

quais se pode fazer um julgamento preciso. O efeito do viés da representatividade no 

julgamento probabilístico e também no estado de confiança deste julgamento é o que Kahneman 

e Tversky (1974) chamam de Ilusão de Validade. Os autores explicam: 

“A confiança indevida que é produzida por um bom ajuste entre o resultado previsto 

e as informações recebidas pode ser chamada de ilusão de validade. Assim, as pessoas 

tendem a ter grande confiança nas previsões com base em informações iniciais 

redundantes.” (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974, p. 6 – tradução da autora). 

Portanto, os agentes econômicos tendem a ter maior confiança em suas expectativas 

baseadas no viés da representatividade. Isto se deve porque o comportamento das variáveis 

utilizadas na predição cria uma ilusão que valida à expectativa formulada, acarretando também 

uma perda de precisão na estimativa.  

No contexto da decisão de compra de herbicida para pastagem os pecuaristas se 

utilizam deste viés ao avaliar os produtos de origem americana como tecnológicos. Este 

pressuposto se baseia nos resultados das entrevistas realizadas. Em uma das questões foram 

apresentados três herbicidas hipotéticos e solicitados que atribuísse a origem do país de cada 



70 

produto. 100% dos entrevistados atribuíram aos Estados Unidos o produto que tinha como 

descrição alta tecnologia. E esta hipótese se evidencia em outro momento da pesquisa, através 

da aplicação da técnica análise conjunta que foi construído um conjunto de produtos hipotéticos 

combinando atributos em vários níveis. Um produto hipotético é definido pela combinação de 

níveis dos atributos e no caso foram origem do produto, preço e assistência técnica. Estes 

produtos são apresentados aos consumidores, que são questionados para uma avaliação geral a 

respeito dos produtos, em ordem de sua preferência, baseando-se na teoria econômica do 

consumidor (BAKER; CROSBIE, 1993). Todos os pecuaristas que selecionaram o produto 

hipotético dos Estados Unidos como primeiro na ordem de preferência justificaram ser pela 

confiança e tecnologia que os produtos provenientes deste país possuem, conforme se destaca 

o trecho retirado da entrevista:  

“Escolhi dos Estados Unidos porque a gente sabe que os produtos de 

lá tem tecnologia superior, né!?”;“Geralmente os produtos que são de 

lá (EUA) é mais tecnológico”;“Os produtos americanos são de outro 

nível (superior)”. 

O mesmo viés existe na avaliação de produtos chineses, os pecuaristas ao avaliarem 

os herbicidas deste país fazem uso de julgamentos que correspondam a estereótipos formados 

anteriormente quanto aos produtos desta origem.  60% dos pecuaristas atribuíram à China o 

produto hipotético caracterizado com a seguinte descrição: “O herbicida Q é de uma empresa 

de grande porte. O produto não possui uma tecnologia inovadora, entretanto possui um preço 

mais baixo comparado aos outros produtos no mercado”. Na análise conjunta a primeira atitude 

ao se organizar os cartões foi separá-los por país e ao fazerem isso todos reservavam os cartões 

dos produtos chineses deixando-os ao lado como ultima opção. Para exemplificar destacam-se 

trechos retirados das entrevistas: 

 “Estes produtos aqui (herbicidas chineses) eu já vou separar é minha 

ultima opção de escolha.”; “Prefiro evitar o ‘pó da china4, por conta 

da segurança do produto e se ele vai ser eficiente ou não;” Tenho medo 

da segurança destes produtos (chineses)”. 

Complementarmente, a fim de ser entender melhor o viés da ilusão a validade nas 

percepções dos pecuaristas em relação a origem do herbicida para pastagem ser americana ou 

chinesa (proposições 1 e 2), elaborou-se a questão a seguir. Foram apresentados três produtos 

                                                           
4 Usualmente como os pecuaristas se referem aos herbicidas para pastagem provenientes da China. 
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hipotéticos na forma de cartões que continham as seguintes descrições a respeito de do porte da 

empresa fabricante, tecnologia e preço: 

O Herbicida X é de uma empresa de grande porte e com tradição no mercado. O 

herbicida possui uma tecnologia inovadora e seu preço é mais elevado considerando aos 

outros produtos no mercado. 

O Herbicida Y é de uma empresa de porte menor e possui um relacionamento 

estreito com seus clientes.  O herbicida não possui uma tecnologia nova no mercado e possui 

um preço mediano comparado com aos outros produtos no mercado. 

O Herbicida Z é de uma empresa de grande porte. O produto não possui uma 

tecnologia inovadora, entretanto, possui um preço mais baixo comparado aos outros produtos 

no mercado. 

Em seguida foi solicitado que o pecuarista relacionasse cada produto hipotético com 

um país apenas entre as opções: China, Estados Unidos e Brasil. 

 

Quadro 13 - Associação dos produtos hipotéticos com países de origem. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme apresentado no quadro 13 todos os pecuaristas associaram o Estados 

Unidos como sendo o país proveniente do produto X.  Na resolução deste problema os 

pecuaristas fizeram uso da heurística representatividade, relacionando os herbicidas americanos 

como mais tecnológicos. Os produtos brasileiros foram mais associados a descrição Y, com 

tecnologia nova e preço mediano. A China por sua vez, foi mais relacionada ao produto Z, que 

descreve um produto com tecnologia, porém com o preço abaixo do mercado.  

Em resumo, pode-se observar o resultado da survey na figura 23 em que mais que 

60% dos pecuaristas não possuem a presença da heurística uma vez que discordam com as 

afirmações propostas. Por outro lado no geral 20% concordam em partes ou fortemente com as 

afirmações o que indicaria a presença da heurística disponibilidade e seu viés. Para isso na 

análise fatorial e cluster procurou-se entender melhor esta parcela.  

 

 

Produto/País
Estados 

Unidos
China Brasil

X 100% 0% 0%

Y 0% 40% 60%

Z 0% 60% 40%
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Discorda 

Totalmente 

em partes 

Não concorda 

nem discorda 

Concorda em 

partes/totalmente 

21. Posso afirmar que um herbicida é americano 

se for de uma empresa de grande porte, possui 

tecnologia inovadora e preço acima do mercado. 

63% 16% 21% 

22. Posso afirmar que um herbicida é chinês se 

for de uma empresa de grande porte, não possui 

tecnologia inovadora e tem preço abaixo do 

mercado. 

61% 17% 21% 

23. Posso afirmar que um herbicida é brasileiro se 

for de uma empresa de pequeno porte, não possui 

tecnologia inovadora e tem preço na média do 

mercado. 

60% 23% 17% 

Figura 23 - Respostas das survey sobre heurísticas representatividades. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.5.2 Heurística disponibilidade com viés das associações pressupostas em relação à escolha do 

herbicida baseado na recomendação de outros pecuaristas 

 

 

As pessoas avaliam a frequência, a probabilidade ou as causas prováveis de um 

evento pelo grau com que exemplos ou ocorrências desse evento estiverem imediatamente 

“disponíveis” na memória. E indivíduos tendem superestimar a probabilidade de dois eventos 

ocorrerem concomitantemente com base no número de associações semelhantes que podem 

recordar facilmente, seja pela experiência ou pela influência social. No contexto de um 

herbicida para pastagem os pecuaristas acreditam que utilizando os mesmo herbicidas e 

manejos que outros pecuaristas “bem sucedidos” a probabilidade de ter a mesma produtividade 

é igual. Não consideram que cada propriedade possui suas peculiaridades e fatores que 

necessitam de um manejo de pastagem diferente. Em relação a esta hipótese destacam-se 

trechos retirados das entrevistas: 

“... outros produtores usaram este ano passado, aí eu fiz tal produto e deu resultado 

bom, aí você vê que é um cara sério, que trabalha certinho...”;“Se você tem um 

vizinho e as coisas dele estão dando certo, o boca a boca vai bem em cima 

disso”;“Tem uns caras aqui da região que tem uma produtividade acima da média 

brasileira. Sei que é só copiar o que eles estão fazendo que é sucesso na 

certa”;“Muitos pecuaristas me perguntam o que eu estou fazendo na terra, o quanto 

de calcário, fertilizante, qual herbicida e etc. Eles querem me copiar eu explico que 

cada caso é um caso, mas não tem jeito”. 
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Na entrevista foram apresentadas três situações hipotéticas as quais cada herbicida 

era recomendado por um meio: outros pecuaristas, mídia especializada no setor e assistente 

técnico da revenda. E 100% dos pecuaristas declararam preferência de compra por aquele que 

havia sido recomendado por um pecuarista. Destaca-se outro trecho retirado da entrevista: 

“Com certeza prefiro este que outro pecuarista usou e deu certo. Ele passa pelas mesmas 

dificuldades que eu e sei que sua avaliação é idônea”.  

Para a aplicação de um herbicida é necessário conhecimentos específicos e 

formação técnica agrônoma. Inclusive na imagem de configuração de produto o 

desconhecimento prevalece no primeiro quartil. Entretanto estes pecuaristas mesmo não 

respaldados de conhecimento nesta área preferem a indicação de outro pecuarista ao assistente 

técnico da revenda. 

Também foi elaborada uma questão com o intuito de se entender melhor a 

existência da heurística da disponibilidade com viés das associações pressupostas nas 

percepções dos pecuaristas em relação à escolha do herbicida baseado nas recomendações de 

outros pecuaristas influenciadores. Apresentaram-se três cartões em cada um descrevia a única 

fonte de informação que o pecuarista tinha do herbicida (figura 24). Em seguida foi solicitado 

que o entrevistado colocasse os respectivos cartões na ordem de preferência de compra. 

 

. 
Figura 24 - Cartões com descrição sobre fonte de recomendação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No quadro 14 está apresentada a média de preferência do pecuarista em relação a 

cada produto hipotético. Foi calculada a média da ordem que os pecuaristas atribuíram para 

cada produto, sendo que quanto menos a média mais pecuaristas selecionaram o produto em 

primeiro lugar.  

 

 

 

Você leu em uma revista especializada no setor sobre a 

eficiência e resultados que trazem o herbicida W.

Seu vizinho (outro pecuarista) usou o herbicida K e 

comentou sobre os bons resultados obtidos.

O assistente técnico da revenda que você sempre compra 

recomendou o herbicida Z para o controle de plantas 

daninhas.
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Quadro 14 - Associação dos produtos hipotéticos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Desta forma, analisando os resultados do quadro 14 os pecuaristas preferem os 

herbicidas que são recomendados por outro pecuarista (produto Z). E a recomendação do 

assistente técnico da revenda (produto K) é mais importante que a recomendação proveniente 

de revistas especializadas do setor (produto W). 

Em resumo analisando os resultados da survey (figura 25) é possível observar que 

36% afirmaram que trocaria o herbicida com base na recomendação de um amigo de outra 

região o que indica a presença da heurística disponibilidade com viés das associações 

pressupostas em relação ao pecuarista. Uma parcela menor também apresenta esta associação 

pressuposta, mas relacionada a revistas do setor.  

  

Discorda 

Totalmente/ 

em partes 

Não 

concorda 

nem discorda 

Concorda em 

partes/totalmente 

24. Eu trocaria o herbicida que uso e conheço por 

um que não conheço se meu  amigo pecuarista 

que tem fazenda em outro estado usou o produto 

e recomendou. 

43% 21% 36% 

26.  Eu trocaria o herbicida que uso e conheço por 

um que não conheço se eu li sobre um 

experimento na revista que mostra gráficos com 

os resultados sobre a eficiência do produto. 

52% 19% 25% 

Figura 25 - Respostas das survey sobre heurísticas disponibilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.6 PROCESSO DECISÓRIO DO HERBICIDA 

 

 

Neste capítulo são discutidos os resultados provenientes das seguintes coletas: 

entrevistas pessoais em profundidade; survey online; pesquisa documental de relatórios da área 

Produtos hipotéticos  o que/quem recomenda
Média de 

preferência

W Revista especializada 3

K Outro pecuarista 1,8

Z
Assistente técnico da 

revenda
1,3
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de inteligência e informação de uma empresa química do setor, assim como pesquisas 

bibliográficas. 

 

Blackwell, Engel e Miniard (2000) propõem cinco estágios de processo decisório 

de compra: Reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação de alternativa 

pré-compra, compra, aplicação/uso (consumo), avaliação pós- aplicação (consumo) e descarte. 

Segundo os autores as empresas devem investigar o comportamento do comprador e quais as 

influências estão agindo em cada estágio, o que possibilitará o desenvolvimento de um 

programa efetivo e eficiente para o mercado-alvo. Cada estágio proposto foi estudado nessa 

pesquisa quanto ao processo de compra de um herbicida para pastagem: 

 

a) Reconhecimento da necessidade: ocorre quando o indivíduo sente a diferença 

entre o que percebe ser o ideal versus o estado atual das coisas. Os TD compram algo quando 

acreditam que a habilidade do produto em solucionar problemas vale mais que o custo de 

comprá-lo, fazendo assim o reconhecimento de uma necessidade não satisfeita. 

Na época das águas quando tem maior incidência de plantas daninhas, os 

pecuaristas visitam as áreas da fazenda para avaliar as que possuem o maior nível de infestação.  

O critério de decisão para usar o herbicida é quanto ao nível de infestação, tempo e capital para 

investimento disponível conforme sugere o esquema abaixo (figura 26). 

 

 
Figura 26- Racional da decisão quanto a aplicação de herbicida para pastagem. 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  
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O controle de herbicida do pasto é realizado anualmente pela maioria dos 

entrevistados. O percentual do controle químico depende e varia de acordo com o a infestação 

e disponibilidade de capital. Em 2010, esse percentual ficou entre 40 e 80% da propriedade. 

Existem três métodos de manejo de plantas daninhas do pasto que são utilizados e 

correspondem pelos seguintes percentuais de área da fazenda respectivamente: químico - de 

20% a 40% da área da fazenda e é feito pela maioria dos pecuaristas; mecânico - utilizado por 

parte dos entrevistados, pode representar de 20% a 100%; manuais - utilizados por parte dos 

entrevistados pode representar de 10% a 50% da área total (Gestão de Informação de Marketing 

da Du Pont do Brasil S/A, 2010). 

Segundo Cezar (2002) a recuperação de pastagens constitui, hoje, um fator 

importante para alavancar, economicamente, o aumento da produção de carne bovina. E na 

pesquisa realizada demonstra que os pecuaristas estão conscientes disto: “Começa na 

competição e termina no seu resultado. Vai reduzir sua produtividade até chegar num ponto 

que você tem que reformar. E a reforma fica muito caro”. 

Diante do quadro crítico em que se apresenta a pecuária, pode-se afirmar que, em 

um primeiro momento e num ambiente de total interdependência, aumentar os desempenhos 

produtivo e econômico da atividade constituirá o objetivo mais importante das decisões. Isto 

significa que a recuperação/renovação das pastagens são pontos cruciais e focos das decisões, 

não podendo ser considerada de forma isolada do contexto geral da atividade da fazenda 

(CEZAR, 2002). Para exemplificar, destaca-se trecho retirado da entrevista: “A gente vive da 

fazenda. Então, tem que ter capital para melhorar o negócio, senão você não se mantém.”. 

O gráfico da figura 27 apresenta os resultados gerais de cada afirmação da etapa do 

reconhecimento do problema do processo de decisão de compra de um herbicida para pastagem. 

Assim é possível visualizar que o comportamento predominante é a compra do herbicida quanto 

se observa um nível alto de infestação, em segundo lugar o comportamento predominante é a 

compra de acordo com um planejamento e por último quando os outros métodos não 

funcionaram. 
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Figura 27 - Análise geral da etapa reconhecimento do problema. 

 Fonte: Elaborado pela autora 
 

b) Busca de informações: uma vez que ocorre o reconhecimento da necessidade, 

os TD começam a buscar informações e soluções para satisfazer as suas necessidades não 

atendidas. A busca pode ser interna, recuperando o conhecimento na memória ou, talvez nas 

tendências genéticas, ou ela pode ser externa, coletando informações entre os pares, familiares 

e no mercado. 

Para os pecuaristas apesar de a revenda ser a principal fonte de informação, eles 

declaram não atender as necessidades devido à falta de assistentes técnicos disponíveis para 

visita a campo. Entretanto a opinião de outros produtores é a fonte de informação mais 

valorizada, como reforçam os autores Van Den Ban e Hawkins (1996, p.12): “Existe a presença 

de um componente social muito forte no processo decisório do agricultor”. E como fontes 

secundárias foram citadas: consultorias, revistas e sites especializados na internet. 

Para entender melhor o comportamento predominante desta etapa foram propostas 

três situações identificadas nos resultados da primeira etapa da metodologia: a busca de 

informações com outros pecuaristas, na revenda e com o assistente técnico. 

 

 
Figura 28 - Análise geral da etapa busca de informações. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

21%

36%

43%

15%

14%

10%

64%

50%

47%

1. Eu compro herbicida para pastagem
quando vejo que o pasto está com…

2. Eu compro herbicida para pastagem de
acordo com o meu planejamento anual.

3. Eu compro herbicida para pastagem
quando os outros métodos de controle…

Discorda Totalmente/ em partes Não concorda nem discorda

Concorda em partes/totalmente

24%

32%

5%

8%

11%

5%

68%

57%

89%

4. Eu busco informação sobre  herbicida
para pastagem na revenda/cooperativa…

5. Eu busco informação sobre  herbicida
para pastagem com outros pecuaristas…

6. Eu sempre busco informação sobre
herbicida para pastagem com o…

Discorda Totalmente/ em partes Não concorda nem discorda

Concorda em partes/totalmente
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c) Avaliação de alternativa pré-compra: neste estágio, os consumidores buscam 

resposta para questões como “Quais são as minhas opções?” e “Qual é a melhor entre 

elas?”, é quando comparam contrastam e selecionam a partir de vários produtos ou 

serviços. Os consumidores comparam o que conhecem sobre diferentes produtos e 

marcas com o que consideram mais importantes e começam a estreitar o campo de 

alternativas antes de finalmente resolver comprar umas delas. Ao avaliar as alternativas 

os pecuaristas geralmente testam em uma área antes de fazer aplicação total e pedem 

indicação de pecuaristas amigos, como por exemplo, trecho retirado da entrevista: 

“Às vezes mistura um produto com outro. Pega por exemplo, Mannejo 

misturado com Starane, faz um Dominum, entendeu? E às vezes a gente 

não tem nem noção do produto que a gente está pondo, mas a gente vê 

o vizinho vê o que está funcionando. Faz o teste numa parte da 

propriedade e vê se funciona.” 

Nessa fase, informações “externas” e “internas” são trazidas para o processo, para 

encontrar a melhor alternativa. Forb e Babb (1989) ressaltaram que o desempenho de qualquer 

empresa é dependente da relação entre informação e decisões. Errington (1985) classificou 

como “externa” toda e qualquer informação que não é proveniente do conhecimento próprio do 

fazendeiro, enquanto “interna” é inteiramente relacionada com o mesmo, ou mais comumente 

denominada “experiência”. No meio rural, as informações externas são provenientes de 

“pessoas de confiança” (CEZAR; DENT; SKERRATT, 1999; FERREIRA, 1997; GASSON, 

1971), e pertencentes ao mesmo contexto social no qual as decisões estão sendo tomadas 

(SKERRATT, 1995). 

d) Compra: depois de decidir sobre a compra, os consumidores passam por duas 

fases: na primeira eles escolhem um vendedor em vez de outro, e na segunda fase envolve 

escolhas dentro da loja influenciadas pelo vendedor, meios eletrônicos e propagandas no ponto-

de-venda. 

Os pecuaristas fazem a compra do herbicida nas revendas ou cooperativas que eles 

estão habituados a comprar os outros insumos da propriedade como: remédio, vacinas, sal e 

fertilizantes. Dependendo do volume de compra alguns optam por comprar o herbicida 

diretamente com os fornecedores/fabricantes. Ao se analisar os resultados gerais das três 

afirmações da etapa de compra é possível concluir que o preço é importante critério de compra 

sendo que a maior parcela afirma que compra na revenda que apresentar um menor orçamento. 

Por outro lado 54% afirmam comprar sempre na mesma revenda que compra os outros insumos 
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da fazenda.  Uma parcela menor declara fidelidade ao herbicida ao concordar que sempre 

compra o mesmo (figura 29).  

 

 
Figura 29 - Etapa compra mesma revenda.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

e) Aplicação/uso (Consumo): feito à compra e tomada a posse do produto, a 

aplicação pode ocorrer tanto imediatamente como num momento posterior. A forma como o 

produto é utilizado pelos consumidores também afeta quão satisfeitos eles estão com as 

compras e quando provavelmente vão comprar essa marca ou produto novamente.Como o uso 

e aplicação do herbicida envolve recomendações técnicas específicas, muitos reclamam da falta 

de uma assistência técnica presente para acompanhar a aplicação. E por isso aplicam por conta 

própria através das orientações básicas dadas pela revenda ou através apenas da informação da 

bula do produto. Em alguns casos, os pecuaristas de grande porte optam por comprar o produto 

aplicado, o custo é maior, entretanto garantem a efetividade da aplicação.  

 

f) Avaliação pós-consumo: o consumidor experimenta a sensação de satisfação ou 

insatisfação. A satisfação ocorre quando a performance percebida confirma ou ultrapassa as 

expectativas dos consumidores; quando experiências frustram as expectativas, a insatisfação 

ocorre. As emoções desempenham papel na avaliação de um produto ou transação. 

A avaliação do resultado do pasto é basicamente visual. Os critérios são a infestação 

de plantas daninhas resistentes ese o volume do capim (pasto) aumentou. Os pecuaristas não 

possuem uma avaliação mais criteriosa quanto à cor, vigor, ou qualidade do pasto (quantidade 

de proteína disponível). 

De modo geral (figura 30) o critério mais relevante na avaliação do herbicida para 

o pecuarista é se o pasto está limpo, em seguida, o vigor do pasto e por último e menos 

24%

20%

38%

23%

12%

26%

54%

68%

36%

7. Eu compro o herbicida no mesmo
lugar que compro os outros insumos da…

8. Eu compro o herbicida na revenda que
tiver o menor orçamento.

9. Eu compro sempre o mesmo herbicida
para pastagem.

Discorda Totalmente/ em partes Não concorda nem discorda

Concorda em partes/totalmente
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representativo é analisado a reposta de engorda do gado. A média dos resultados deste item é 

3,39 e desvio padrão 1,4. 

 

 
Figura 30 - Análise Geral etapa avaliação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

g) Descarte: é o último estágio no modelo do processo de decisão do consumidor.  

No Brasil as embalagens de defensivo agrícolas são obrigadas por lei passarem por 

procedimentos especiais de descarte. É solicitado que seja feita uma tríplice lavagem com água 

corrente, e que a embalagem seja destruída. Todas devem ser devolvidas em locais especiais de 

coleta. Entretanto muitos afirmam não seguir estas práticas corretamente e apontaram 

dificuldades como transporte das embalagens vazias, distância dos postos de recolhimento 

autorizados e falta de conscientização dos empregados na fazenda (ANDEF, 2012).  

 

 

4.7 FATORES DA TOMADA DE DECISÃO 

 

 

O processo de limpeza da escala, ou seja, a eliminação dos itens que não se ajustam 

bem à escala consistiu em quatro atividades centrais: análise de correlação; análise fatorial 

exploratória; e análise de confiabilidade. 

Como sugerido por Costa (2011), antes destes procedimentos é feito uma análise 

exploratória preliminar que consistiu em uma avaliação visual da planilha para verificação de 

erros de digitação. Observou-se também as proporções das variáveis categóricas, como idade, 

curso e quantidade de hectares se estavam bem distribuídas. Não houve dados perdidos 

(missingvalues) acima de 2%, o que poderia ser um indicativo de inadequação do item. 

Foi rodada a análise fatorial no software SPSS através do método de componentes 

principais no qual o primeiro componente explica a maior quantidade de variância na amostra, 

5%

34%

55%

12%

16%

19%

83%

50%

27%

10. Avalio se o herbicida funcionou
vendo se o pasto está limpo.

11. Avalio se o herbicida funcionou
vendo se o pasto está mais alto e verde.

12. Avalio se o herbicida funcionou
vendo a resposta de engorda no gado.

Discorda Totalmente/ em partes Não concorda nem discorda

Concorda em partes/totalmente
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o segundo componente o segundo maior e assim por diante (JAIN, 1988). Optou-se pela rotação 

Varimax, que é uma rotação ortogonal na qual os eixos dos fatores são mantidos em ângulos 

retos. A rotação Varimax minimiza o número de variáveis que tem altas cargas em um fator, 

simplificando também a interpretação dos fatores (JAIN, 1988). 

Em seguida foi realizada a análise de correlação de Pearson entre as variáveis de 

escala. Nem todas as correlações entre as respectivas variáveis eram menor do que 0,2; mas não 

houve nenhuma correlação maior que 0,8; o que indicaria uma possível colinearidade 

(Apêndice D).  

O teste de esfericidade de Barlett indicou que a amostra era adequada para os 

procedimentos de análise fatorial (x²= 707,81; df=351, p<0.01), ou seja, foi rejeitada a hipótese 

nula de que a matriz de correlação é uma identidade. O resultado do índice Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) foi maior que 0,5; o que seria satisfatório. Entretanto considerando que quanto mais 

próximo de 1 o KMO maior a qualidade da análise fatorial, neste caso o valor 0,58 indicaria 

uma baixa qualidade.Sendo assim fez-se a correção através do MSA a partir dos valores da 

matriz anti-imagem. Quanto maior o valor da diagonal, mais aceitação existe por parte de cada 

variável para a aplicação da análise fatorial. Sendo assim os variáveis menores que 0,5, foram 

removidas do processamento (Apêndice E). No total foram 7 variáveis removidas uma por vez 

na ordem do menor para maior: v8; v26; v25; v7; v4; v2; v12; v5. Na figura 31 é possível 

visualizar as variáveis excluídas e as mudanças do KMO.  

Ordem 
de 

extração 
Variáveis .MSA KMO 

1 8. Eu compro o herbicida na revenda que tiver o 
menor orçamento. 

0,341 0,593 

2 

26.  Eu trocaria o herbicida que uso e conheço 
por um que não conheço se eu li sobre um 

experimento na revista que mostra gráficos com 
os resultados sobre a eficiência do produto. 

0,387 0,597 

3 
25.  Eu trocaria o herbicida que uso e conheço 

por um que não conheço se o técnico agrônomo 
da revenda analisou minha área e recomendou. 

0,395 0,6 

4 7. Eu compro o herbicida no mesmo lugar que 
compro os outros insumos da fazenda. 

0,433 0,634 

5 
4. Eu busco informação sobreherbicida para 

pastagem na revenda/cooperativa que compro 
os outros insumos da fazenda. 

0,46 0,654 

6 2. Eu compro herbicida para pastagem de 
acordo com o meu planejamento anual. 

0,465 0,672 

7 
12. Avalio se o herbicida funcionou vendo a 

resposta de engorda no gado. 
0,488 0,681 

Figura 31- Ordem de extração das variáveis e KMO. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O teste de Barlett manteve a um nível de menos que 5%, o que indica que a matriz 

de correlações de variáveis é diferente da matriz identidade e as correlações fora da diagonal 

são diferentes de zero. Inicialmente a variância explicada com todas as variáveis era de 

aproximadamente 75 % (Apêndice F). Após a extração das variáveis a variância explicada ficou 

próxima de 68% na análise fatorial rotacionada (figura 32). 

 

 
Figura 32 - Total da variância explicada depois da limpeza da escala. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Também se avaliou as comunalidades que são a soma dos quadrados das cargas 

fatoriais para cada variável, ou seja, e representa a porcentagem de variância de cada variável 

captada pelos fatores em conjunto. È desejável que sejam maiores que 0,5 e como pode ser visto 

na tabela do apêndice G todas ficaram entre que 0,6 a 0,9; o que indica um impacto de moderado 

a favorecido (HAIR, 2003). Adicionalmente verificou-se a confiabilidade da escala, sendo o 

valor calculado do alpha de Cronbach para os itens restantes foi de 0,737; o que indica que os 

itens têm uma alta consistência interna. 

Através dos componentes da matriz rotacionada observou-se as cargas fatoriais de 

cada variável, antes e depois de serem rotacionada com o objetivo de determinar as variáveis 

de cada fator (Apêndice H). Desta forma estabeleceu-se 7 fatores descritos a seguir: 
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4.7.1 Fator 1 - Tomada de decisão por meio de heurísticas 

 

 

Este primeiro fator possui variáveis que medem a presença dos vieses das 

heurísticas representatividade e disponibilidade. Desta forma foi denominado este fator Como 

tomada de decisão por meio de heurísticas. Na figura 33 estão expressas as variáveis e suas 

respectivas cargas que compõem o fator 1.  

 

 

Fator 1 - Tomada de decisão por meio de heurísticas 

 

Carga 

 

23. Posso afirmar que um herbicida é brasileiro se for de  uma 

empresa de pequeno porte, não possui tecnologia inovadora e 

tem preço na média do mercado. ,897 

22. Posso afirmar que um herbicida é chinês se for de uma 

empresa de grande porte, não possui tecnologia inovadora e tem 

preço abaixo do mercado. ,884 

21. Posso afirmar que um herbicida é americano se for de uma 

empresa de grande porte, possui tecnologia inovadora e preço 

acima do mercado. ,782 
Figura 33 - Cargas fatoriais das variáveis do fator 1.   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na primeira etapa foi identificada a presença da heurística representatividade com 

viés de ilusão a validade quanto à imagem da empresa fornecedora do herbicida ser americana 

e chinesa.   Ou seja, o pecuarista ao fazer um julgamento sobre a origem do herbicida procura 

peculiaridades que correspondam a estereótipos formados anteriormente, fazendo uso da 

heurística representatividade.  O efeito do viés da representatividade no julgamento 

probabilístico e também no estado de confiança deste julgamento é o que Kahneman e Tversky 

(1974) chamam de Ilusão de Validade. No contexto da decisão de compra de herbicida para 

pastagem os pecuaristas se utilizam deste viés ao avaliar os produtos de origem americana como 

tecnológicos. Destaca-se o resultado da análise conjunta da primeira o produto hipotético dos 

Estados Unidos sendo este com preço alto e baixa assistência técnica.  A confiança e tecnologia 

que os produtos provenientes deste país possuem em sua imagem são evidentes no trecho 

retirado da entrevista:  
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“Escolhi dos Estados Unidos porque a gente sabe que os produtos de 

lá tem tecnologia superior, né!?”;“Geralmente os produtos que são de 

lá (EUA) é mais tecnológico.”;“Os produtos americanos são de outro 

nível (superior)”. 

Assim foram propostas três situações em que os pecuaristas deveriam responder o 

grau de concordância. Na questão 21 exposta no gráfico da figura 34, propôs-se que é possível 

afirmar que um herbicida é de origem americana se for de uma empresa de grande porte com 

tecnologia inovadora e preço acima do mercado. Uma parcela maior (63%) discorda da 

afirmação, não comprovando a existência de tal heurística e viés. Entretanto 21% confirmam a 

presença da heurística representatividade com viés de ilusão a validade, sendo que nos 

pecuaristas de menor porte esta fatia é ainda maior (27%).  A média dos resultados deste item 

é 3,39 e desvio padrão 1,4. 

 

 
 

Figura 34 - Heurística representatividade com viés de ilusão a validade por ser americana. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Comportamento similar ocorre quanto à questão 22 que pretendia comprovar a 

proposição de que existe heurística de representatividade com viés de ilusão a validade quanto 

à empresa ser chinesa. Reforça-se que na análise conjunta os pecuaristas tinham como 

comportamento predominante separarem os cartões dos produtos chineses deixando-os ao lado 

como ultima opção. Para exemplificar destacam-se trechos retirados das entrevistas: 

“Estes produtos aqui (herbicidas chineses) eu já vou separar é minha 

ultima opção de escolha.”;“Prefiro evitar o ‘pó da china5’, por conta 

da segurança do produto e se ele vai ser eficiente ou não. ;“Tenho medo 

da segurança destes produtos(chineses)”. 

                                                           
5 Usualmente como os pecuaristas se referem aos herbicidas para pastagem provenientes da China. 
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Sendo assim 21% da amostra concorda com a afirmação indicando a presença de 

tal viés contra 61% que não concorda com a afirmação. Da mesma forma pode–se observar que 

quanto menor o porte do pecuarista a presença de tal viés está presente em parcela maior, neste 

caso 27% (figura 35). A média dos resultados deste item é 2,2 e desvio padrão 1,4. 

 

 
Figura 35 - Heurística representatividade com viés de ilusão a validade por ser chinesa. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Quanto ao estereótipo de ser brasileiro, observou-se que 17% utilizam da heurística 

de representatividade em seus julgamentos tendo como consequência um viés de ilusão a 

validade (figura 36). Da mesma forma nos pecuarista de menor parte o grau de concordância 

com a afirmação é maior (27%) o que confirma a presença deste viés.  A média dos resultados 

deste item é 2,1 e desvio padrão 1,3. Este resultado é coerente com os da primeira etapa em que 

as empresas brasileiras não pareciam com imagem forte, sempre preponderante com atributos 

medianos.  

 

 
Figura 36 - Heurística representatividade com viés de ilusão a validade por ser brasileira. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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4.7.2 Fator 2 - Tomada de decisão baseada em fatos 

 

 

Este fator possui variáveis relacionadas à avaliação e percepção, ou seja, seria uma 

tomada de decisão em que o pecuarista decide com base em fatos perceptíveis. As variáveis são 

inerentes à avaliação visual do pasto para julgar os resultados do herbicida, como também para 

o reconhecimento do problema.  Na figura 37 estão expressas as variáveis e suas respectivas 

cargas que compõem o fator 2.  

 

 

Fator 2 - Tomada de decisão baseada em fatos 

 

Carga 

 

5. Eu busco informação sobre  herbicida para pastagem 

com outros pecuaristas que usam. ,698 

11. Avalio se o herbicida funcionou vendo se o pasto 

está mais alto e verde. ,676 

1. Eu compro herbicida para pastagem quando vejo que 

o pasto está com muita infestação de planta daninha. ,659 

10. Avalio se o herbicida funcionou vendo se o pasto 

está limpo. ,403 
Figura 37- Cargas fatoriais das variáveis do fator 2. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao avaliarmos os resultados de cada variável é possível perceber que a v5 referente 

àbusca de informação com outros pecuaristas antes da compra de um herbicida é um 

comportamento predominante em 57% da amostra (figura 38). Sendo que nos pecuaristas de 

menor porte esta parcela é ainda mais representativa (67%). A média dos resultados deste item 

é 3,2 e desvio padrão 1,3. Este resultado confirma a importância do fator social na decisão do 

pecuarista sendo a opinião de outros produtores a fonte de informação mais valorizada, como 

reforçam os autores Van Den Ban e Hawkins (1996, p.12): “Existe presença de um componente 

social muito forte no processo decisório do agricultor”.  
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Figura 38 - Etapa Busca de informação outros pecuaristas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O vigor do pasto, ou seja, a avaliação se o pasto está mais verde e alto é feita por 

50% dos respondentes sendo uma parcela ainda maior para os pecuaristas de maior porte(23%) 

conforme pode ser visto na figura 39. A média dos resultados deste item é 2,6 e desvio padrão 

1,3. Isto evidencia a importância do fator visual na avaliação dos pecuaristas destaca-se trecho: 

“Você vai na fazenda e tá aquela porqueira. No fundo é só mato. Nem dá vontade de voltar” 

 

 
Figura 39 - Etapa avaliação vigor do pasto. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Como podem ser visualizados no gráfico da figura 40 65% concordam que 

compram o herbicida quando percebem que o pasto está com muita infestação de planta 

daninha. Este comportamento é similar independente do tamanho da propriedade. O que não 

seria o ideal uma vez que a maioria dos herbicidas é recomendada em fase inicial de infestação 

de forma garantir maior eficiência assim como permitir ser ministrado com doses menores. A 

média dos resultados deste item é 3,4 e desvio padrão 1,4. Mais uma vez o fator visual está 

presente na tomada de decisão, neste caso quanto ao reconhecimento do problema, destaca-se 

o trecho: 
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 “a gente faz tudo no olho aqui, sei quando a área está boa para 

pastagem quando está na altura do joelho do boi. Também vejo que 

uma área ‘segura’ com apenas roçada olhando a quantidade de mato... 

aí eu já sei que vou ter que usar um herbicida” 

 

 
Figura 40 - Etapa reconhecimento do problema por infestação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre os critérios de avaliação do herbicidaforam formuladas três afirmações a 

respeito: a “limpeza” do pasto, o vigor do pasto, a engorda do gado. Quanto ao primeiro critério 

de que a avaliação é feita vendo se o pasto está limpo é representativa em 83% da amostra. O 

comportamento é similar independente do tamanho da propriedade (figura 41). A média dos 

resultados deste item é 4,3 e desvio padrão 1,0. Sendo assim, o julgamento quanto a infestação 

de plantas daninhas resistentes e se o volume do capim (pasto) aumentou é basicamente visual, 

destaca-se trecho da entrevista da primeira fase:  

“Sei que o herbicida funcionou quando você ver que a quantidade de 

mato diminuiu. Claro que a gente sabe que sempre vai ter um pouco de 

mato, se tiver menos que 30% mais ou menos já fico satisfeito.” 

 

 
Figura 41 - Etapa avaliação limpeza do pasto. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.7.3 Fator 3 - Tomada de decisão baseada em auto-realização 

 

 

O terceiro fator está ligado à tomada de decisão do pecuarista baseada na auto-

realização, ou seja, uma tomada de decisão mais individualista. Neste fator a decisão de 

comprar um herbicida é para resolver o problema de forma que ele possa se dedicar ao que ele 

gosta de fazer. Como também para que ele tenha lucro e se sinta realizado. E avaliação do 

produto é simples se o pasto está limpo o resultado é positivo. Na figura 42 estão expressas as 

variáveis e suas respectivas cargas que compõem o fator 3.  

 

Fator 3 –Tomada de decisão baseada em auto-

realização Carga 

13. Quando eu tenho maior lucro eu me sinto 

realizado. ,788 

14. Quando resolvo o problema de plantas daninhas no 

pasto penso que tenho mais tempo para dedicar no que 

eu gosto de fazer. ,613 

10. Avalio se o herbicida funcionou vendo se o pasto 

está limpo. ,589 
 

Figura 42 - Cargas fatoriais das variáveis do fator 2. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como resultado da variável 13, 89% confirmaram o valor auto-realização como 

consequência de maior lucro. Comprovando a sequência das relações 13-15 (quadro 12). E o 

mesmo comportamento prevaleceu independente do porte da propriedade conforme pode ser 

visto na figura 43. A média dos resultados deste item é 4,3 e desvio padrão 1,0. Reforça-se que 

segundo Kahle, Rose e Shoham (2000) a auto-realização refere-se à busca do indivíduo por 

encontrar tranquilidade e fazer o melhor uso de suas habilidades e indivíduos com este tom de 

vida estão em constante busca pela perfeição e desafios no trabalho, assim como nas relações 

pessoais. O que justifica a presença das variáveis aproveitarem a vida e avaliação do pasto 

agrupados no mesmo fator. 
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Figura 43 - Valor auto-realização. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Analisando de forma geral 54% concordam com o valor “Mais tempo para 

aproveitar a vida” como consequência de resolver o problema das plantas daninhas. Entretanto 

28% não concordam com a afirmação. Thompson (2009) afirma que esse valor está relacionado 

com a procura de uma vida prazerosa e feliz, valorizando situações como entretenimento e o 

que os mesmos julgam como lazer. No caso do pecuarista aproveitar a fazenda e a vida no 

campo pode ser apontado como uma forma emanante deste valor. 

Ao analisar o gráfico por quantidade de hectares é possível observar que a 

concordância com este valor está relacionada ao porte do pecuarista, sendo que quanto menor 

a propriedade maior a concordância com a presença deste valor (figura 44). A média dos 

resultados deste item é 3,4 e desvio padrão 1,4. 

 
Figura 44 - Valor mais tempo para aproveitar a vida. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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4.7.4 Fator 4 – Tomada de decisão baseada em praticidade 

 

 

Este fator está relacionado à tomada de decisão que preza praticidade.  As variáveis 

indicam as barreiras e dificuldades de uso de um herbicida como a primeira coisa que lhe vêmà 

mente. Na figura 45 estão expressas as variáveis e suas respectivas cargas que compõem o fator 

4.  

Fator 4 –Tomada de decisão baseada em 

praticidade Carga 

17. Quando penso em herbicida para pastagem a 

primeira coisa que vem na minha cabeça é eficiência. -,720 

16. Quando penso em herbicida a primeira coisa que 

vem na minha cabeça é preço alto. ,662 

18. Quando penso em herbicida para pastagem a 

primeira coisa que vem na minha cabeça é a 

dificuldade de aplicação. ,570 

20. Quando penso em herbicida a primeira coisa que 

vem na minha cabeça é incerteza. ,445 

3. Eu compro herbicida para pastagem quando os 

outros métodos de controle de plantas daninhas não 

funcionaram. ,440 
Figura 45 - Cargas fatoriais das variáveis do fator 4. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme pode ser visto no gráfico da figura 45, 91% dos pecuaristas concordam 

que o atributo eficiência lhe vem imediatamente à mente quando se pensa em herbicida. A 

mesma proporção é similar independente do tamanho das propriedades. A média dos resultados 

deste item é 4,4 e desvio padrão 0,8. No estudo de Rocha (2007) todos os sete agricultores 

entrevistados também mencionaram eficiência como um fator importante a que consideram na 

tomada de decisão e um defensivo agrícola. Spers e Lima (2009) também em seu estudo 

identificaram eficiência do produto como um atributo importante na decisão de compra do 

agricultor.  
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Figura 46 - Atributo Eficiência.  

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

Mais que a metade dos pecuaristas concorda que preço alto é a primeira coisa que 

lhe vem à mente ao pensar em herbicida (figura 47). A média dos resultados deste item é 3,4 e 

desvio padrão 1,2. No resultado da análise conjunta realizada o atributo preço aparece como 

atributo mais importante se comparado com assistência técnica e país de origem. O atributo 

também representa a imagem periférica do herbicida segundo o resultado do MCIP. No estudo 

feito por Rocha (2007) com agricultores brasileiros também destaca-se o preço como fator 

importante na decisão de compra de um defensivo agrícola.  

 

 
Figura 47 - Atributo Preço Alto. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A dificuldade de aplicação está fortemente relacionada ao herbicida para 51% dos 

pecuaristas, sendo que para os pecuaristas de menor porte está em uma parcela maior (73%), 

como pode ser visto na figura 48. A média dos resultados deste item é 3,2 e desvio padrão 1,3. 

A dificuldade de aplicação caracteriza a imagem periféria do herbicida para pastagem segundo 

o resultado do método MCIP da etapa qualitativa. A aplicação de um herbicida exige 

conhecimento agrônomo específica, os procedimentos técnicos a serem adotados são 

complexos e dependem de variáveis como: grau de degradação, topografia, expectativa de 

utilização da pastagem depois de recuperada/renovada, características física e química dos solos 
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(MACEDO; KICHEL; ZIMMER, 2000; MACEDO, 2001). Ou seja, dependendo destes fatores 

que são feitas as recomendações específicas de cada fazenda como: dose a ser aplicada, plantas 

daninhas controladas, equipamentos, volume de calda, época de aplicação, precauções no 

manuseio, entre outros. Também no estudo de Lima e Spers (2006) a facilidade de aplicação 

do produto agrícola é relevante para a escolha do produtor entrevistado.  

 

 
Figura 48 - Atributo dificuldade de aplicação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A presença do atributo incerteza possui resultados similares com o 

desconhecimento, sendo que no geral 18% concordam com a presença deste atributo como 

imagem central de um herbicida, contra 64%. Da mesma forma para os pecuaristas com menos 

de 100 hectares está proporção é diferente, sendo que 33% concordam contra 55% que não 

concordam (figura 49). A média dos resultados deste item é 2,3 e desvio padrão 1,2. A 

incerteza/desconhecimento representa a primeira periférica da imagem herbicida segundo o 

resultado do MCIP. Os pecuaristas afirmam que não possuem conhecimento técnico específico 

necessário para a compreensão total sobre os atributos, e posicionamento técnico do herbicida. 

Destaca-se o trecho retirado da entrevista realizada: “Eu entendo é de boi, este negócio de 

herbicida é com o povo de agronomia, zootecnia...”. 

 
Figura 49 - Atributo Incerteza. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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E 47% indicam uma preferência por outros métodos quando concordam com a 

afirmação de que usam o herbicida quando os outros métodos de controle não funcionaram. 

Também pode ser observado que nos pecuaristas de médio e pequeno porte a parcela que 

concorda é maior, sendo 88% e 47% respectivamente (figura 50). A média dos resultados deste 

item é 2,7 e desvio padrão 1,3. Conforme apresentado nos resultados da primeira etapa o 

controle de herbicida do pasto é realizado anualmente pela maioria dos entrevistados. O 

percentual do controle químico depende e varia de acordo com o a infestação e disponibilidade 

de capital (figura 50). Se o nível de infestação é alto, mas ao ponto de compensar controlar usa-

se herbicida se o pasto tiver um nível crítico de infestação de plantas daninhas os pecuaristas 

optam pela reforma. 

 

 
Figura 50 - Etapa reconhecimento do problema por falha nos outros métodos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

4.7.5 Fator 5 – Tomada de decisão baseada na incerteza 

 

 

O fator cinco está relacionado à tomada de decisão baseada em incerteza. Ou seja, 

o pecuarista evita mudanças, compra sempre o mesmo herbicida e não trocaria o mesmo se não 

tivesse informação suficiente a respeito. Na figura 51 estão expressas as variáveis e suas 

respectivas cargas que compõem o fator 5.  
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Fator 5 – Tomada de decisão baseada na incerteza Carga 

20. Quando penso em herbicida a primeira coisa que 

vem na minha cabeça é incerteza. ,421 

9. Eu compro sempre o mesmo herbicida para 

pastagem. ,692 

27. Não trocaria o herbicida que uso e conheço por um 

que não conheço, sem ter informações completas a 

respeito. -,666 
Figura 51- Cargas fatoriais das variáveis do fator 5. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A presença do atributo incerteza possui resultados similares com o 

desconhecimento, sendo que no geral 18% concordam com a presença deste atributo como 

imagem central de um herbicida, contra 64%. Da mesma forma para os pecuaristas com menos 

de 100 hectares está proporção é diferente, sendo que 33% concordam contra 55% que não 

concordam (figura 52). A média dos resultados deste item é 2,3 e desvio padrão 1,2. A incerteza 

está diretamente relacionada a resistência a mudança de herbicida e experimentação, destaca-

se trecho retirado da entrevista de primeira etapa:  

“...porque oherbicida é um negócio complicado depende de tantas 

variáveis para dar certo, você pode planejar tudo direitinho o técnico 

vir aqui e não funcionar”; “...é engraçado porque as vezes vem os 

vendedores das empresas químicas aqui e pede para fazer uma área 

experimental para mostrar os resultados...eles querem é vender neh!? 

Não gosto muito porque sei que eles aplicam um produto mais forte nas 

áreas experimentais do que os que vendem de verdade...mas mesmo 

assim as vezes não controla fica super chato coitado, perderam o 

trabalho e a venda...” 

 

 
Figura 52 - Atributo Incerteza. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quanto à afirmação de que eles compram sempre o mesmo herbicida para pastagem 

o que indicaria uma fidelidade ou até uma resistência de mudança, os resultados foram 

equilibrados: 36% concordam e 38% não (figura 53). Proporção similar ocorre ao se analisar 

os pecuaristas de médio e pequeno porte sendo 46% e 40% respectivamente. A média dos 

resultados deste item é 2,9 e desvio padrão 1,1. 

 

 
Figura 53 - Etapa compra mesmo herbicida. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Foi proposta também uma questão a fim de validar as demais, onde a situação seria a 

ideal em que não existe a presença da heurística disponibilidade com viés em associação 

pressuposta. Ou seja, em uma situação de compra de um novo herbicida o ideal seria que a 

tomada de decisão só fosse feita quando a busca por informação a respeito do novo herbicida 

se esgotasse. Com pode ser visto na figura 53, 81% concordaram com a afirmação indicando 

que não existe este viés nesta parcela. Entretanto 14% discordaram o que indica fortemente a 

presença desta heurística e viés nesta parcela da amostra. A média dos resultados deste item é 

3,4 e desvio padrão 1,4. 

 
Figura 54 - Questão validação heurística disponibilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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4.7.6 Fator 6 – Tomada de decisão baseada em desconhecimento 

 

O Fator 6 está relacionado à tomada de decisão baseada no desconhecimento. Ou 

seja, o pecuarista não está familiarizado ou não conhece o herbicida e por isso o receio a respeito 

do impacto ambiental que o mesmo pode causar emanam neste ambiente. Na figura 55 estão 

expressas as variáveis e suas respectivas cargas que compõem o fator 6. 

 

Fator 6 – Tomada de decisão baseada em aspectos 

desconhecidos Carga 

15. Quando penso em herbicida a primeira coisa que 

vem na minha cabeça é impacto ambiental. ,857 

19. Quando penso em herbicida a primeira coisa que 

vem na minha cabeça é desconhecimento. ,586 
Figura 55 - Cargas fatoriais das variáveis do fator 6. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme resultados apresentados na primeira etapa da metodologia foram 

identificados 6 atributos que configuram a imagem do herbicida assim como desencadeiam 

consequências e valores no mapa mental: impacto ambiental, preço alto, eficiência, dificuldade 

de aplicação, incerteza e desconhecimento.  Assim na segunda etapa procurou-se confirmar a 

presença destes ao solicitar que os pecuaristas respondessem o grau de concordância quanto ao 

atributo ser a primeira coisa que lhe vem à mente.  Sendo assim, quanto ao atributo impacto 

ambiental, 39% concordam contra 41% que não concordam. E possível perceber também que 

para os pecuaristas de menor porte este atributo está mais fortemente presente (figura 56), sendo 

que 87% dos que possuem menos que 300 hectares concordam com a afirmação. A média dos 

resultados deste item é 2,9 e desvio padrão 1,4. O atributo impacto ambiental representa a 

imagem central do herbicida segundo o resultado do MCIP. Cezar (2002) em seu estudo reforça 

sobre a importância deste atributo e discursa sobre a visão do pecuarista que incorpora as 

questões ambientais, a sustentabilidade assim como a qualidade do produto e a cadeia produtiva 

como componentes que norteiam o processo de tomadas de decisão dos pecuaristas. 
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Figura 56 - Atributo Impacto Ambiental. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O atributo desconhecimento, por sua vez, está presente em parcela menor dos 

respondentes, no geral 17% concordam contra 63% que discordam. Podem-se relacionar estes 

resultados com a característica da amostra sendo que uma parcela representativa dos 

respondentes possui especialização em agronomia e zootecnia, o que indicaria uma presença 

menor de desconhecimento.  Por outro lado os pecuaristas com menor porte possuem uma 

menor discordância quanto à presença do desconhecimento, sendo que 47% discordam e 20% 

concordam (figura 57). A média dos resultados deste item é 2,2 e desvio padrão 1,3. 

 

 
Figura 57- Atributo desconhecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

 

4.7.7 Fator 7 – Tomada de decisão baseada nos influenciadores 

 

E por último o sétimo fator está relacionado à tomada de decisão baseada em 

agentes externos, ou seja, nos influenciadores como: consultores, técnicos e outros pecuaristas. 

As cargas fatoriais das variáveis que compõe o fator 7 estão expressas na figura 58. 
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Fator 7 – Tomada de decisão baseada nos 

influenciadores 
Carga 

6. Eu sempre busco informação sobre herbicida para 

pastagem com o consultores ou técnicos. -,711 

24. Eu trocaria o herbicida que uso e conheço por um 

que não conheço se meu  amigo pecuarista que tem 

fazenda em outro estado usou o produto e recomendou. ,611 
Figura 58 - Cargas fatoriais das variáveis do fator 2. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os consultores e técnicos são as fontes de informação mais representativa para 90% 

dos pecuaristas no momento de decisão de compra do herbicida (figura 59). O que reforça a 

importância destes profissionais como influenciadores do processo de decisão, independente do 

tamanho da propriedade. A média dos resultados deste item é 3,39 e desvio padrão 1,4. A média 

dos resultados deste item é 4,5 e desvio padrão 0,9. 

 

 
Figura 59 - Etapa Busca de informação com consultores técnicos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Também na primeira etapa identificou-se a presença da heurística disponibilidade 

com viés em associações pressupostas quanto à recomendação do pecuarista. No gráfico da 

figura 60 apresenta as respostas da questão 24, quanto a concordância com a afirmação: “Eu 

trocaria o herbicida que uso e conheço por um que não uso e desconheço se meu amigo 

pecuarista de outra região o recomendou.” Sendo assim, tomar uma decisão com base apenas 

na recomendação de um amigo pecuarista de  outra região com outras variáveis e ecossistema, 

estimando que o mesmo resultado ocorra em sua propriedade representa um possível viés. Na 

amostra 25% concordam com afirmação o que indica a presença deste viés (figura 60). Neste 
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caso nos pecuarista de médio porte a parcela de concordantes foi maior (36%). A média dos 

resultados deste item é 2,4 e desvio padrão 1,3. 

 

 
Figura 60 - Heurística disponibilidade com viés associações pressupostas quanto a outro pecuarista. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

4.8 SEGMENTOS DE PECUARISTAS 

 

 

Para a análise de cluster foi escolhida como medida de semelhança a distância 

euclidiana quadrática, por ser uma das mais utilizadas neste tipo de análise (MALHOTRA, 

2001). A distância euclidiana é empregada para calcular medidas específicas. É subdividida em 

simples e a quadrada ou absoluta recomendada para os métodos de agrupamento centroide e 

Ward (HAIR, 2003). Além disso, utilizou-se a padronização das variáveis através do Z escore. 

Como não está determinado a priori o número de clusters que se espera obter, foram utilizados 

os processos de aglomeração hierárquicos de forma a explorar os dados e verificar qual melhor 

número de clusters a serem retidos. Para isso, foram testados sete métodos de aglomeração: 

métodoWard, método do centróide, average linkage between groups, averagelinkage witihn 

groups, complete linkage furthest neighbor, single linkage nearest neighbor e median method. 

Dentre esses processos o que apresentou uma melhor separação entre os clusters foi o método 

average linkage between groups. Nesse método a distância entre os clusters é dada pela 

distância média entre cada par de objetos (um de cada cluster) usando a distância entre os 

centróides (vetores de médias) dos grupos (HAIR, 2003).  De todos os casos processados 

tivemos uma missing value de 2,7% ou seja, 2 casos totalizando 73.  

Através do teste da MANOVA é possível constatar que todos os fatores são 

significativos para classificar os clusters, uma vez que o teste resultou em menos de 5% de 

significância (figura 61).  
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MANOVA 

  

Cluster Error 

F Sig. 
Mean 

Square df 
Mean 

Square df 

F1 4,241 5 ,758 67 5,594 ,000 

F2 3,311 5 ,828 67 4,001 ,003 

F3 6,293 5 ,605 67 10,401 ,000 

F4 6,179 5 ,613 67 10,073 ,000 

F5 6,975 5 ,554 67 12,589 ,000 

F6 5,560 5 ,660 67 8,427 ,000 

F7 2,349 5 ,899 67 2,612 ,032 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the 
clusters have been chosen to maximize the differences among cases in 
different clusters. The observed significance levels are not corrected for this 
and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster 
means are equal. 

Figura 61 - Resultados ANOVA dos fatores. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme pode ser visto na figura 62 do estágio 66 para o 67, observa-se uma 

grande diferença do valor do coeficiente, o que pode ser um indicativo para o número ideal de 

aglomerados. Sendo assim no estágio 67 estabelece-se 6 conglomerados.  

Agglomeration Schedule 

Estágio 

Cluster Combinados 

Coef. 

Stage Cluster 

FirstAppears 

Prox. Est. 

Dif. Coef. 

anterior Cluster1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 56 57 0,00 0 0 13 0,00 

2 6 41 0,87 0 0 25 0,87 

3 34 53 1,17 0 0 11 0,30 

4 21 51 1,21 0 0 17 0,04 

5 2 28 1,33 0 0 9 0,12 

6 26 45 1,61 0 0 26 0,28 

7 4 24 1,64 0 0 19 0,03 

8 38 69 1,66 0 0 16 0,02 

9 2 30 1,94 5 0 24 0,29 

10 19 50 1,97 0 0 24 0,03 

11 5 34 2,18 0 3 22 0,21 

12 54 55 2,28 0 0 28 0,10 

13 56 60 2,36 1 0 28 0,08 

14 16 22 2,42 0 0 39 0,05 

Agglomeration Schedule 

Estágio Cluster Combinados Coef. 

Stage Cluster 

FirstAppears Prox. Est. 

Dif. Coef. 

anterior 

15 12 63 2,50 0 0 21 0,08 

16 20 38 2,58 0 8 23 0,08 

17 21 49 2,65 4 0 42 0,07 

18 44 65 2,81 0 0 35 0,17 

19 4 8 2,85 7 0 33 0,04 

20 7 67 2,88 0 0 37 0,03 

21 12 61 2,94 15 0 31 0,05 

22 5 15 3,13 11 0 31 0,20 
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23 20 25 3,41 16 0 41 0,28 

24 2 19 3,52 9 10 27 0,11 

25 6 35 3,52 2 0 44 0,00 

26 26 46 3,62 6 0 43 0,10 

27 2 52 3,67 24 0 46 0,05 

28 54 56 3,71 12 13 48 0,05 

29 10 17 3,75 0 0 47 0,03 

30 23 47 3,95 0 0 33 0,20 

31 5 12 3,95 22 21 38 0,00 

32 58 70 4,04 0 0 59 0,09 

33 4 23 4,38 19 30 38 0,34 

34 18 59 4,48 0 0 41 0,10 

35 33 44 4,69 0 18 45 0,21 

36 66 73 4,81 0 0 51 0,11 

37 7 40 4,96 20 0 55 0,15 

38 4 5 5,22 33 31 46 0,26 

39 3 16 5,23 0 14 53 0,01 

40 13 72 5,50 0 0 50 0,27 

41 18 20 5,54 34 23 49 0,04 

42 21 27 5,62 17 0 47 0,08 

43 9 26 5,78 0 26 61 0,16 

44 6 29 6,22 25 0 54 0,44 

45 33 62 6,38 35 0 56 0,16 

46 2 4 6,56 27 38 52 0,18 

47 10 21 6,59 29 42 54 0,03 

48 1 54 6,79 0 28 53 0,20 

49 18 64 7,00 41 0 52 0,21 

50 13 32 7,22 40 0 64 0,22 

51 39 66 7,29 0 36 55 0,07 

52 2 18 8,17 46 49 57 0,88 

53 1 3 8,23 48 39 62 0,06 

54 6 10 8,72 44 47 56 0,49 

55 7 39 9,44 37 51 67 0,72 

56 6 33 9,44 54 45 57 0,00 

57 2 6 10,35 52 56 61 0,91 

58 37 71 10,92 0 0 70 0,57 

59 11 58 11,13 0 32 66 0,21 

60 14 43 11,18 0 0 71 0,05 

61 2 9 11,98 57 43 65 0,80 

62 1 36 12,50 53 0 65 0,52 

63 42 48 12,93 0 0 72 0,43 

64 13 68 13,26 50 0 69 0,33 

65 1 2 13,39 62 61 67 0,12 

66 11 31 13,48 59 0 68 0,09 

67 1 7 15,43 65 55 68 1,95 

Agglomeration Schedule 

Estágio Cluster Combinados Coef. 

Stage Cluster 

FirstAppears Prox. Est. 

Dif. Coef. 

anterior 

68 1 11 16,15 67 66 69 0,72 

69 1 13 17,80 68 64 70 1,66 

70 1 37 19,55 69 58 71 1,74 

71 1 14 22,24 70 60 72 2,69 

72 1 42 23,50 71 63 0 1,26 

Figura 62 - Itinerário de aglomeração. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Por conseguinte foi realizado o cluster Kmeans para entender melhor a influência 

dos fatores em cada conglomerado assim como a distribuição de casos que compõem cada um.  

Na tabela da figura 63 é possível visualizar o número de casos que compõm cada grupo. É 

importante destacar que foram feitos testes reprocessando a análise estupulando o número de 

clusters para 5 e 4 entretanto a melhor distribuição dos casos entre os grupos foram resultantes 

de 6 conglomerados (tabelas com histórico no Apêndice I).  Na figura 63 estão descritos os 

casos que compõe cada cluster e estão destacados em vermelho os clusters 2, 4 e 6 por terem 

número de indivíduos insignificantes, e por isso foram excluídos das análises seguintes.  

 

Figura 63 - Casos de cada cluster. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sendo assim na figura 64 foram destacadas as maiores e menores influências dos 

fatores em cada cluster (em verde e vermelho respectivamente).  

Final Cluster Centers 

Fatores 

Cluster 

1 3 5 

Fator 1 – Tomada de decisão por meio de  heurísticas 
,77 -,50 -,20 

Fator 2 – Tomada de decisão baseada em fatos -,18 ,25 ,29 

Fator 3 – Tomada de decisão baseada em auto-realização 
,15 -,01 -,18 

Fator 4 – Tomada de decisão baseada em praticidade 
,91 ,31 -,66 

Fator 5 – Tomada de decisão baseada na incerteza 
-,54 ,91 -,59 

Fator 6 – Tomada de decisão baseada em aspectos desconhecidos 

-,23 -,07 ,41 

Fator 7 – Tomada de decisão baseada nos influenciadores 

-,19 ,06 ,19 

Figura 64 - Influência dos fatores em cada cluster. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A figura 65 apresenta as distribuições dos 75 componentes das amostras subdividios 

nos três agrupamentos formados em relação às variáveis: hectares de pastagem, quantidade de 

cabeças de gado, idade, grau de escolaridade e perfil que se identifica.  

 

 

CLUSTER
Total de 

casos

1 1 9 14 17 20 25 27 37 38 46 51 54 55 56 57 60 71 17

2 11 43 72 3

3 2 3 4 5 12 15 16 18 22 24 28 30 31 34 44 52 53 61 66 68 73 22

4 13 32 59 70 74 5

5 6 7 8 10 19 21 23 26 29 33 35 36 39 40 41 45 47 49 50 58 62 63 67 69 24

6 42 48 2

Casos
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CLUSTER 

1 (17) 3(22) 5 (24) 

% n % n % n 

Quantos hectares de 

pasto você gerencia? 

Menos que 300 hectares 12% 2 41% 9 8% 2 

301 a 1000 hectares  0% 0 9% 2 25% 6 

Mais de 1000 hectares 88% 15 50% 11 67% 16 

Quantidade de 

cabeças de gado  

Menos que 500  cabeças 12% 2 41% 9 8% 2 

501 a 5000  cabeças 47% 8 27% 6 46% 11 

Mais que 5000  cabeças 41% 7 32% 7 46% 11 

Idade 

16 a 34 anos 35% 6 23% 5 42% 10 

35 a 54 anos 65% 11 59% 13 46% 11 

Mais que 55 anos 0% 0 18% 4 13% 3 

Indique o perfil que 

se identifica. 

CONSERVADOR 6% 1 9% 2 4% 1 

EMPRESÁRIO 24% 4 59% 13 33% 8 

TÉCNICO 65% 11 32% 7 63% 15 

TRADICIONAL 6% 1 0% 0 0% 0 

Grau de escolaridade 

 

Administrador 0% 0 9% 2 13% 3 

Agrônomo 35% 6 32% 7 54% 13 

Veterinário 12% 2 5% 1 17% 4 

Zootecnista 12% 2 23% 5 13% 3 

Segundo grau 35% 6 18% 4 4% 1 

Outros 6% 1 14% 3 0% 0 

Figura 65 - Caracterização dos clusers. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Cluster 1 (Pragmáticos) – Representa 23% da amostra. São grandes pecuaristas com 

mais de 1000 hectares de terra e mais de 5000 cabeças. Em sua maioria são casados e possui 

entre 35 a 54 anos. Eles se consideramcom um perfil mais técnico, pois baseiam suas decisões 

em seu conhecimento técnico; gostam de experimentar novos serviços e produtos; e em alguns 

momentos empreendedor para correr riscos. O que coincide com sua formação, sendo que a 

maioria são agrônomos ou tem formação técnica. O cluster 1 possui fortemente a presença do 

viés da ilusão a validade em relação às origens das empresas dos herbicidas. Ou seja, ele faz 

uso de um estereotipo predefinido para julgar os herbicidas. Na tomada de decisão ele preza 

praticidade sendo assim quando pensa em herbicida ele pensa em: eficiência, dificuldade de 

aplicação e preço. Ele só compra herbicida quando os outros métodos de aplicação não 

funcionaram. 

Cluster 3 (Tradicionais)- Representa 30% da amostra. São divididos entre pequenos 

e grandes em relação à extensão da área de pastagem sendo 41% com menos de 300 hectares e 

50% mais de 1000 hectares. Mas em sua maioria são pequenos e médios se considerarmos a 

quantidade de cabeças de gado 68% menos que 5000 cabeças. No geral possuem entre 34 a 54 

anos, e são casados. Possuem formação em agronomia, ou zootecnia e veterinária. E se 

consideram ter um perfil de empresário, ou seja, são abertas a novos relacionamentos 
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comerciais, suas decisões são predominantemente racionais e individuais e só correm riscos 

calculados. O cluster 3 é fortemente influenciado pelo fator 5, ou seja possui a tomada de 

decisão baseada na incerteza. Neste ele evita a incerteza, compra sempre o mesmo herbicida e 

é resistente para mudá-lo. Tais fatores são condizentes com o perfil de empresário que eles se 

classificam. 

Cluster 5 (Cautelosos) – É o maior grupo é representando 33% da amostra. São 

grandes pecuaristas com mais de 1000 hectares de terra e mais de 5000 cabeças. É o grupo que 

possui uma parcela maior de jovem sendo 42% entre 16 a 34 anos e 46% entre 35 a 55 anos. 

Assim como o cluster 1 eles se consideram com um perfil mais técnico pois baseiam suas 

decisões em seu conhecimento técnico; gostam de experimentar novos serviços e produtos; e 

em alguns momentos é empreendedor para correr riscos. O que coincide com sua formação, 

sendo que a maioria são agrônomos ou tem formação técnica.  O cluster 5 possui maior 

influencia pelo fator 6 conforme pode ser visto na figura 63. Ou seja, ele tem uma forte 

preocupação com o impacto ambiental.  Também é bem cauteloso, pois tomam a decisão 

baseadas em fatos, ou seja, tem uma tendência de checar antes de tomar a decisão. Ele avalia 

se funcionou vendo se o pasto está alto, verde e limpo. E só compra herbicida quando vê que o 

nível de plantas daninhas está intenso.  Também em seu processo decisório a influência de 

terceiros tem um papel significativo como outros pecuaristas e consultores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTA DO MODELO DE TOMADA DE 

DECISÃO 

 

 

Este capítulo está dividido em dois itens: considerações gerais em que são 

apresentados os principais pontos resultantes do trabalho e a proposta do modelo de tomada de 

decisão; em seguida implicações gerenciais para as empresas químicas do setor; e por fim são 

apresentadas as limitações do trabalho e sugestão para continuação e futuros estudos.  

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Por fim,  atendendo o objetivo geral de caracterizar o processo de tomada de decisão 

do pecuarista quanto ao herbicida para pastagem no Brasil e com base em todos os resultados 

estruturou-se na figura 66 um modelo de tomada de decisão do pecuarista quanto ao hebicida 

para pastagem que contempla: valores; heurísticas e viéses predominantes; atributos que 

configuram a imagem do herbicida; conjunto dos atributos preferenciais e seus respectivos 

níveis; e os consequentes fatores da tomada de decisão; assim como os segmentos de 

pecuaristas. 

Figura 66 - Proposta do modelo de tomada de decisão do pecuarista quanto ao hebicida para pastagem. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Inicialmente no modelo apresenta-se os valores, pois segundo Peter e Olson (1999) 

são a partir dos valores que o indivíduo avalia os atributos de um produto, que por sua vez são 

o principal estímulo que influencia o comprador em sua tomada de decisão de compra.  Ademais 

para Miskulin (1998) a partir dos seus valores e objetivos é que o individuo faz uso do conjunto 

de estratégia para tomada de decisão por um produto, sendo estas estratégias cognitivas 

denominadas heurísticas.  Sendo assim os valores da List of Value (KAHLE; KENNEDY, 1988) 

que foram identificados pelo MCIP e confirmados na survey são: auto-realização, segurança e 

tempo para aproveitar a vida. 

Também atendendo o objetivo específico que foi incialmente estabelecido através 

da técnica laddering e confirmado na survey foram identificadas as heurísticas e os 

consequentes viéses predominantes neste processo decisório: a heurística da 

representatividade- que é o julgamento por estereótipo- com viés em ilusão a validade quanto 

a origem ser americana e chinesa; e a heurística disponibilidade que  é a frequência de avaliação 

das chances de ocorrência de pela facilidade em que estão prontamente disponíveis na memória, 

neste caso como consequencia o viés de associação pressuposta quanto ao recomendação de 

outros herbicidas.  

Os atributos influenciam a intenção de compra, pois as pessoas percebem os 

benefícios, enquanto os produtos possuem atributos que podem prover estes benefícios 

(GUTMAN, 1982; ALPERT, 1971). Desta forma a partir do MCIP identificaram-se os atributos 

que configuram a imagem de um herbicida para pastagem e foram confirmados através da 

Survey destacado na figura 66: impacto ambiental, desconhecimento/incerteza, dificuldade 

aplicação, preço alto, eficiente. Atendendo assim o objetivo específico estabelecido de 

identificar os atributos da imagem central e periférica do herbicida.  

Também a respeito dos herbicidas identificou o conjunto de atributos preferenciais, 

a partir das permutas entre os atributos na escolha do herbicida conforme objetivo específico 

estabelecido. Pode ser visto também na figura 66 os atributos preferenciais e seus respectivos 

níveis são: preço com nível baixo; assistência técnica com nível alto; e origem americana.   

A partir da análise fatorial agrupou-se as variáveis em 7 fatores em que caracterizam 

a tomada de decisão do pecuarista, identificadas na figura 66 com os respectivos valores 

percentuais de explicação da variância: F1- por meio de heurísticas (15,7%) ; F2 –baseada em 

fatos (10,7%); F3 –baseada em auto-realização (9,8%); F4 –baseada em praticidade(8,6%); F5 

– baseada na incerteza (8,5%); F6 –baseada em aspectos desconhecidos (8,1%); F7 – baseada 
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nos influenciadores (7,1%). No total os 7 fatores que caracterizam a tomada de decisão do 

pecuarista explicam 68% da variância.  

Por fim, os pecuaristas foram segmentados conforme os fatores da tomada de 

decisão cumprindo o último objetivo específico estabelecido. Apresenta-se no modelo da figura 

66 os três segmentos de clientes identificados conforme a presença dos fatores de tomada de 

decisão: tradicionais (fatores 1, 3 e 4 ), cauteloso, (fator 5 ) e pragmáticos (fatores 6 e 7 ). Sendo 

caracterizadosem três grandes grupos: cautelosos, tradicionais e pragmáticos. 

 

 

5.2 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

 

Pretende-se que este estudo possa contribuir nas decisões gerenciais das empresas 

atuantes neste segmento específico de forma melhor atender as necessidades e preferências do 

mercado. Sendo assim algumas recomendações gerenciais são feitas em relação a cada 

resultado.  

Os valores predominantes identificados devem auxiliar as empresas químicas do 

setor em sua construção de proposta de valor, por conseguinte em seu discurso de comunicação. 

Sendo assim o valor segurança é uma consequência em que o pecuarista busca a partir da 

compra do herbicida para pastagem, ou seja, ele quer se sentir seguro quanto ao lucro e seu 

patrimônio; quanto à saúde do gado e dos funcionários; assim como aos impactos ao meio 

ambiente.  Os valores de aproveitar a vida indicam que o pecuarista quer resolver o problema 

para aproveitar outras coisas mais prazerosas como a família, a fazenda e demais atividade que 

gosta de fazer. Por último, mas não menos importante o valor auto-realização indica que o 

pecuarista se sente realizado ao ver o problema de plantas daninhas resolvidas devido à 

consequências de engorda do gado e aumento do lucro.  

Os atributos que caracterizam a imagem do herbicida são importatantes ferramentas 

no discurso das campanhas de comunicação das empresas. Sendo assim sabendo que a o 

impacto ambiental tem imagem central, assim como desconhecimento e incerteza estão na 

primeira periferia às empresas deveriam investir em treinamentos e ações no campo a respeito 

de informações sobre a aplicação e cuidados com o herbicida.  Reforça-se a importância desta 

recomendação conforme resultados provenientes do mapa hierárquico de valor sendo que os 

atributos impactos ambientais e desconhecimento/incerteza relacionam-se com a necessidade 

de assistência técnica.  
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A heurística disponibilidade com viés em associação pressuposta indica que o 

pecuarista é fortemente influenciado por outros pecuaristas e acreditam que os resultados dos 

herbicidas aplicados em outras fazendas, independente do local, se repetirão em sua propriedade 

se usar o mesmo herbicida. Sendo assim recomendam-se ações de buzz marketing e campanhas 

com ênfase nos resultados de outros pecuaristas. A heurística representatividade com viés de 

ilusão a validade indica que existe um estereótipo pré- estabelecido das empresas chinesas e 

americanas. As empresas americanas e chinesas cientes deste estereótipo devem direcionar 

ações para valorizar os aspectos positivos e contornar os aspectos negativos. 

O investimento em assistência técnica é um forte influenciador na tomada de 

decisão de compra. Conforme resultado da análise conjunta o pecuarista considera o preço 

como atributo mais importante, entretando está disposto a pagar mais caso seja provido uma 

assistência técnica alta.  

Conforme abordado na literatura segmentação de mercado é uma ferramenta 

estratégica de marketing que procura aumentar a satisfação do cliente e melhorar a rentabilidade 

da organização (MURPHY; DALEY; 1994). Dado esta importância recomenda-se quea partir 

dos 7 fatores e os respectivos clusters identificados as empresas direcionem para cada segmento 

suas ações de marketing, discurso e tom da campanha de comunicação.  

 

 

5.3 LIMITACOES E PROPOSTA DE FUTUROS ESTUDOS 

 

 

É importante ressaltar as limitações quanto à extrapolação destas considerações 

finais emfunção do tipo de estudo e análise. Ao final os fatores estudados puderam responder 

68% da variância, entretanto 32% da variância não foram explicados. O que sugere-se a 

inclusão de novos fatores e um número maior de amostra. A homogeneidade da amostra 

também se aponta como uma limitação principalmente na análise de cluster.  Novos estudos 

que aprofundem esta pesquisa são sugeridos, como a realização da coleta de dados de outras 

pesquisas, bem como aplicações desse modelo a outros problemas que envolvam as abordagens 

sobre a tomada de decisão do pecuarista aqui estudado. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA ETAPA QUALITATIVA 

 

 

Roteiro de Pesquisa com o Pecuarista de Gado de Corte usuário de herbicida para 

pastagem 

INTRODUÇÃO 

1) Amostra: 

a. Pecuaristas cujo a principal atividade e criação de gado de corte. 

b. O pecuarista deve ser usuário de herbicida para pastagem. 

c. O entrevistado deve ser responsável pela decisão sobre a escolha dos insumos 

agricolas da fazenda. 

d. Serão entrevistados 10 produtores  de gado de corte, nos estados: SP, TO, MS, MT, 

MA, GO, BA.  

e. Serão entrevistados pecuarista de médio a grande porte, ou seja, no mínimo 

proprietários de uam fazenda de 200ha. 

e. É desejável ter uma amostra a respeito do seu negócio ( Quanto tempo os 

fazendeiros estão nessa atividade, o tamanho da propriedade, número de variedades 

produzidas, outras) e seu perfil pessoal ( idade, sexo, nível, escolaridade, outros). 

2) Objetivos: 

 Os objetivos deste estudo são: 

a. Obter o mapa do processo de decisão de compra quanto a insumos agricolas em 

uma fazenda de gado de corte.Os Key BuyFactors (KBF). 

b. Através do metodo TCIP  obter a imagem do herbicida para este publico.  

c. Captar a diferença na percepção de insumos agricolas de uma empresa de origem 

internacional versus nacional. 

d. Obter o mapa perceptual através do método Laddering 

e. Obter o conjunto de atributos ideais para um herbicida para pastagem, através do 

método de Análise Conjunta. 

3) Estrutura e orientações: 

a. Há 6 partes e 20 questões nessa pesquisa. 

b. Responder somente o que você sentir ou perceber. 

c. Essa pesquisa não é feita para medir o seu conhecimento ou equidade. 

d. Por favor, você deve estar concentrado e ser honesto em cada uma de suas 

respostas. 

4) Uma nota sobre privacidade: 

a. Essa pequisa é anônima e apenas para um propósito acadêmico. 
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b.O registro das suas respostas à pesquisa não contém nenhuma informação que 

identifique você. 

c. Não haverá forma de adaptar a identificação desta pesquisa. 

5) Agradecimento: 

a. Agradeço a você pelo tempo que gastará em nossos estudos (30 minutos em média). 

b. Se você desejar receber os resultados, por favor deixe-nos um endereço de e-mail. 

 

PARTE 1: CARACTERIZAÇÃO PESSOAL     ID__ 

1) Agricultor: 

a. Sexo:  (x  ) M    (  ) F 

b. Como iniciou neste negócio pecuarista: 

_________________________________________ 

c. Idade: _______ 

d. Nível máximo de escolaridade: ______  

e. Qual é o seu hobby favorito? : ___________________ 

f.Tem filhos?______Qtos?_____________________ 

g. Mora na fazenda? (  ) SIM (   ) NÃO  Outros:_________________________ 

h. Qual os principais meios de comunicação você recorre para se atualizar sobreo 

setor?(revista, site, grupos no facebook)_________________________________ 

2) Fazenda: 

a. Qtas fazendas?____ 

b. Tamanho em hectares: _____ 

b. Qtde de cabecas de gado: ______ 

c. Número de empregados: ______ 

e. Principal atividade : 

(   ) Cria 

(   ) Recria 

(   ) Engorda 

(   )Terneiro 

f.Cidade e UF da propriedade:____ 

 

3) Manejo do pasto 

 

a) Como funciona o manejo da sua pastagem, faz 

Rotação?_____________________________________ 

b) Faz integração com cultura? __________ Qual?________ 

c) Usa fertilizante(adubo) no pasto?________ 

d) Usaherbicida?__________________________ 

e) Pqnãousaherbicida?_________________________________________________ 

f) ___desconhecimento  ____necessidade ____falta de acesso ao produto? 
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PARTE 2: PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA. 

4.  Descreva-me resumidamente como funciona o processo de decisão da compra de herbicida 

na sua fazenda. Favor narrar detalhadamente como foi o ultimo processo de compra. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

a) Reconhecimento da necessidade: Quando é  reconhecido a necessidade de compra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Busca de informações: Em seguida como você busca informações? Locais de busca? 

Quais informações? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Compra: Onde compra? Quais os criterios de escolha do herbicida/fertilizante/sal 

mineral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Consumo: Quem lhe dá orientação quanto a aplicação do herbicida/fertilizante/sal 

mineral (dose, modo de aplicação)?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

f) Avaliação pós-consumo: Como voce avalia? Quais são os criterios? Quando avalia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

g) Descarte: O que faz com a embalagem do produto? Recebe orientações quanto ao descarte 

adequado? (Só no caso de fertilizante ou herbicida). 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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PARTE 3: IDENTIFICANDO ATRIBUTOS 

 

5. Vou fazer umas perguntas   para entender mais profundamente sobre o que você pensa a 

respeito herbicida para pastagem.  

 

a. Quando eu digo HERBICIDA  PARA PASTAGEM qual a primeira coisa que lhe vem à 

mente? (funcional) 

___________________________________________________________________________ 

 

b. Que outras ideias lhe vêm à mente sobre  HERBICIDA?  (capturar 5 ) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

c. Como você descreve o HERBICIDA? (cognitiva) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

d. O que mais lhe (Quais sensações ) lhe lembra HERBICIDA? (sensorial)  

 

___________________________________________________________________________ 

 

e. Qual o significado que o HERBICIDA tem para você? (simbolica) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

f. Quais os sentimentos/emoção  que lhe vêm à mente quando eu digo o 

HERBICIDA?(emocional) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

g. Quais os benefícios que o HERBICIDA traz para você?(funcional) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

h. (CARTÃO ANEXO) Captei algumas palavras que você falou. Por favor coloque na ordem 

de maior importância.  

 

5) 

a. Quando eu digo  PASTO LIMPO (SEM PLANTAS DANINHAS)  ou PASTO SUJO 

(COM PLANTAS DAINHAS) qual a primeira coisa,  imagem que lhe vem à mente? 

(funcional) 

___________________________________________________________________________ 

 

b. Que outras ideias lhe vêm à mente PASTO LIMPO (SEM PLANTAS DANINHAS)  ou 

PASTO SUJO (COM PLANTAS DANINHAS)?  

___________________________________________________________________________ 
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c. Qual o significado que PASTO LIMPO (SEM PLANTAS DANINHAS)  ou PASTO SUJO 

(COM PLANTAS DAINHAS)tem para você? (simbolica) 

___________________________________________________________________________ 

 

d. Quais os sensação /sentimentos/emoções  que lhe vêm à mente quando eu digo PASTO 

LIMPO (SEM PLANTAS DANINHAS)  ou PASTO SUJO (COM PLANTAS 

DAINHAS)? (emocional) 

___________________________________________________________________________ 

 

e. Quais os BENEFICIOS  ou Maleficio ser PASTO LIMPO (SEM PLANTAS 

DANINHAS)  ou PASTO SUJO (COM PLANTAS DAINHAS)traz para 

você?(funcional) 

___________________________________________________________________________ 

 

6) Você falou que a primeira coisa que lhe vem a mente quando eu falo  PASTO LIMPO 

(SEM PLANTAS DANINHAS)  ou PASTO SUJO (COM PLANTAS DAINHAS) foi 

_______________, certo?  Por que esta palavra/atributo é tem importante para lhe vim a 

mente em primeiro lugar?  

___________________________________________________________________________ 

Por que a resposta acima é importante para você?  (Quando eu falo a palavra acima o que  

mais você pensa, lembra?) (11.2) 

___________________________________________________________________________ 

Por que a resposta acima é importante para você? ?  (Quando eu falo a palavra acima o que  

mais você pensa, lembra?) (11.3) 

___________________________________________________________________________ 

 

PARTE 5: HEURÍSTICAS  E VIESES -CONFIRMANDO HEURISTICA DA 

REPRESENTATIVIDADE 

7- Vou descrever alguns produtos e vocês terão relacionar a qual país de origem estes são: 

Herbicida ___      - ORIGEM___ 

Herbicida ___    - ORIGEM___    

Herbicida ___    - ORIGEM___    

Dentre produtos de origem chinesa, brasileira e americana, você tem alguma preferência? Por 

que? 

 

Algum destes você evita comprar? Por que? 
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8- Baseado nestas três informações disponiveis você tomaria decisão por qual produto, 

considerando que ele seja a melhor escolha? 

1-______ 

2-______ 

3-______ 

 

PARTE 6: ATRIBUTOS HEDÔNICOS 

9- Por favor, coloque em ordem os herbicidas para pastagem hipotéticos a seguir a partir da 

mais desejável para a menos desejável.  

 

1-______ 

2-______ 

3-______ 

4-______ 

5-______ 

6-______ 

7-______ 

8-______ 

9-______ 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO ETAPA QUANTITATIVA 

 

 
 

Prezado(a) Pecuarista, 

 

 

Visando contribuir com informações para  importante setor nacional que é o AGRONEGÓCIO 

foi elaborada esta pesquisa. Ela pretende estudar o comportamento dos pecuaristas e como ele 

faz sua decisão quanto ao manejo de plantas daninhas na pastagem. 

 

Desde já agradecemos imensamente sua participação que é tão importante. A pesquisa está 

dividida em 5 partes e leva em média 20 minutos.  

 

Por favor, é muito importante para a validade da pesquisa que esteja concentrado você e  

responda de forma cada uma de suas respostas. 

Vale lembrar que a pequisa é anônima e apenas para um propósito acadêmico.O registro das 

suas respostas à pesquisa não contém nenhuma informação que identifique você. 

Mais uma vez agradecemos este tempo dedicado e a contribuição para a literatura acadêmica 

do setor. Para retribuir a atenção compartilharemos o resultado deste estudo com os 

respondentes que desejarem. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 
Carolline Picolli  

AgroPesquisadora e Mestranda da ESPM – SP. 
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1. O Sr(a) usa herbicida para o controle de plantas daninhas do pasto?*  

Sim 
 
Sim 

Não. Por que? 

 
 

 
2. INSTRUÇÃO. Esta pesquisa lida com a sua opinião a respeito do controle de plantas 

daninhas por herbicida para pastagem. Por favor, mostre até que ponto você concorda com cada 
afirmação. Faça isto escolhendo um dos cinco números próximos de cada frase. Se você 
fortemente concorda assinale o 5. Se você fortemente discorda assinale o 1. Se o seu sentimento 
não é forte, circule um dos números intermediários. Não há respostas certas ou erradas. Tudo 
o que estamos interessados é no número que melhor mostre a sua expectativa e percepção 
sobre o herbicida para pastagem.    

Para cada frase,  o Sr(a)  deve responder  o quanto concorda:* 

 

1.Discordo totalmente 2.Discordo 
em partes 

3.Não 
concordo 

nem 
discordo 

4.Concordo 
em partes 

5.Concordo 
totalmente 

1. Eu compro herbicida para pastagem 
quando vejo que o pasto está com 
muita infestação de planta daninha. 

     

2. Eu compro herbicida para pastagem 
de acordo com o meu planejamento 
anual. 

     

3. Eu compro herbicida para pastagem 
quando os outros métodos de controle 
de plantas daninhas não funcionaram. 

     

4. Eu busco informação sobre herbicida 
para pastagem na 
revenda/cooperativa que compro os 
outros insumos da fazenda. 

     

5. Eu busco informação sobre herbicida 
para pastagem com outros 
pecuaristas que usam. 

     

6. Eu busco informação sobre herbicida 
para pastagem com os consultores ou 
técnicos. 

     

7. Eu compro o herbicida no mesmo 
lugar que compro os outros insumos 
da fazenda. 
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8. Eu compro o herbicida na revenda 
que tiver o menor orçamento.      

9. Eu compro preferencialmente o 
mesmo herbicida para pastagem.      

10. Avalio se o herbicida funcionou 
vendo se o pasto está limpo.      

11. Avalio se o herbicida funcionou 
vendo se o pasto está mais alto e 
verde. 

     

12. Avalio se o herbicida funcionou 
vendo a resposta de engorda no gado.      

13. Quando eu tenho maior lucro eu 
me sinto realizado.      

14. Quando resolvo o problema de 
plantas daninhas no pasto penso que 
tenho mais tempo para dedicar no 
que eu gosto de fazer. 

     

15. Quando penso em herbicida a 
primeira coisa que vem na minha 
cabeça é impacto ambiental. 

     

16. Quando penso em herbicida a 
primeira coisa que vem na minha 
cabeça é preço alto. 

     

17. Quando penso em herbicida para 
pastagem a primeira coisa que vem na 
minha cabeça é eficiência. 

     

18. Quando penso em herbicida para 
pastagem a primeira coisa que vem na 
minha cabeça é a dificuldade de 
aplicação. 

     

19. Quando penso em herbicida a 
primeira coisa que vem na minha 
cabeça é desconhecimento. 
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20. Quando penso em herbicida a 
primeira coisa que vem na minha 
cabeça é incerteza. 

     

21. Posso afirmar que um herbicida é 
americano se for de uma empresa de 
grande porte, possui tecnologia 
inovadora e preço acima do mercado. 

     

22. Posso afirmar que um herbicida é 
chinês se for de uma empresa de 
grande porte, não possui tecnologia 
inovadora e tem preço abaixo do 
mercado. 

     

23. Posso afirmar que um herbicida é 
brasileiro se for de uma empresa de 
pequeno porte, não possui tecnologia 
inovadora e tem preço na média do 
mercado. 

     

24.Eu trocaria o herbicida que uso e 
conheço por um que não conheço se 
meu amigo pecuarista que tem 
fazenda em outro estado usou o 
produto e recomendou. 

     

25.Eu trocaria o herbicida que uso e 
conheço por um que não conheço se o 
técnico agrônomo da revenda 
analisou minha área e recomendou. 

     

26. Eu trocaria o herbicida que uso e 
conheço por um que não conheço se eu 
li sobre um experimento na revista 
que mostra gráficos com os resultados 
sobre a eficiência do produto. 

     

27. Não trocaria o herbicida que uso e 
conheço por um que não conheço, 
sem ter informações completas a 
respeito.  
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3. PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Gênero:* 

Feminino 

Masculino 
2. Idade:* 

16 a 24 anos 

25 a 34 anos 

35 a 44 anos 

45 a 54 anos 

55 a 65 anos 

Mais que 65 anos 
3.Grau de escolaridade:* 

Primeiro grau incompleto 

Primeiro grau completo 

Segundo grau incompleto 

Segundo grau completo 

Ensino técnico 

Superior incompleto 

Superior completo. Qual curso? 

 
4. Estado civil:* 

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 
5. Qual seu cargo?* 

Proprietário da fazenda 

Administrador da fazenda 

Consultor da fazenda 

Vendedor da revenda 

Outro 

 
6. Quantos hectares de  pasto você gerencia?* 

Menos que 300 hectares 

301 a 500 hectares 

501 a 800 hectares 
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801 a 1000 hectares 

Mais de 1000 hectares 
7. Quantidade total de cabeças de gado que você gerencia?* 

Menos que 500 cabeças. 

501 a 1000 cabeças. 

1001 a 3000 cabeças. 

3001 a 5000 cabeças. 

Mais que 5000 cabeças. 
8. Cidade da propriedade principal:* 

 
9. Estado da propriedade principal:* 

 
10. Indique o perfil que você mais se identifica: 

Perfil CONSERVADOR - Eu considero importante o relacionamento comercial. Uso mais a razão 
nas minhas decisões. Evito correr riscos. 

Perfil TÉCNICO - Eu baseio minhas decisões em meu conhecimento técnico. Gosto de 
experimentar novos serviços e produtos. Em alguns momentos sou empreendedor para correr riscos. 

Perfil EMPRESÁRIO - Sou aberto a novos relacionamentos comerciais. Minhas decisões são 
predominantemente racionais e individuais. Só corro riscos calculados. 

Perfil TRADICIONAL - Sou fechado para novos relacionamentos comerciais. Minhas decisões 
oscilam entre racionais e emocionais. Sou conservador quanto a correr riscos. 
11. Deseja receber o resultado desta pesquisa por email?* 

Não 

Sim. Qual email? 

 
12. Indicaria alguma outra pessoa para participar deste pesquisa, de forma a contribuir para o 
estudos no setor agropecuário?* 

Não. 

Sim. Email: 
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APÊNDICE C - MÉTODOS DE CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS 

 

 

a) Fogo - um processo pouco eficiente, com restrições de uso, não recomendado para 

pastos cultivados. Normalmente, em pastagens degradadas, bastante praguejadas, 

após o fogo, as plantas invasoras rebrotam com maior rapidez que as gramíneas. E 

o uso do fogo intensifica a degradação da pastagem, favorece a erosão, além de 

afetar o meio ambiente (GUIMARÃES, 1974); 

b) Manual - É um método de controle considerado pouco eficiente e oneroso 

(GUIMARÃES, 1974), envolvendo grande quantidade de mão-de-obra; 

c) Mecânico - apesar de apresentar bom rendimento operacional e baixo custo, não 

controla efetivamente as invasoras que também rebrotam com vigor 

(GUIMARÃES, 1974); 

d) Químico - controle químico de invasoras em pastagens cultivadas consiste no uso 

de produtos químicos denominados herbicidas, que provocam a morte ou impedem 

o desenvolvimento de plantas daninhas. Os herbicidas utilizados para controle de 

plantas daninhas de folhas largas em pastagem geralmente são sistêmicos e 

seletivos, atuando com eficiência quando bem aplicados, eliminando tanto a parte 

aérea como as raízes, sem prejudicar a gramínea. Trata-se de um processo de alto 

rendimento (10 a 15 hectares/dia), e com facilidade de trabalho. Normalmente, o 

custo do tratamento inicial é alto, entretanto, torna-se vantajoso pela posterior 

economia proporcionada na manutenção da pastagem (FERREIRA; 

LACABUENDIA, 1979). 
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APÊNDICE D - MATRIZ DE CORRELAÇÃO 

 
1. Eu 

compr

o 

herbici

da 

para 

2. Eu 

compr

o 

herbici

da 

para 

3. Eu 

compr

o 

herbici

da 

para 

4. Eu 

busco 

inform

ação 

sobre  

herbici

5. Eu 

busco 

inform

ação 

sobre  

herbici

6. Eu 

sempr

e 

busco 

inform

ação 

7. Eu 

compr

o o 

herbici

da no 

mesm

8. Eu 

compr

o o 

herbici

da na 

revend

9. Eu 

compr

o 

sempr

e o 

mesm

10. 

Avalio 

se o 

herbici

da 

funcio

11. 

Avalio 

se o 

herbici

da 

funcio

12. 

Avalio 

se o 

herbici

da 

funcio

13. 

Quand

o eu 

tenho 

maior 

lucro 

14. 

Quand

o 

resolv

o o 

proble

15. 

Quand

o 

penso 

em 

herbici

16. 

Quand

o 

penso 

em 

herbici

17. 

Quand

o 

penso 

em 

herbici

18. 

Quand

o 

penso 

em 

herbici

19. 

Quand

o 

penso 

em 

herbici

20. 

Quand

o 

penso 

em 

herbici

21. 

Posso 

afirma

r que 

um 

herbici

22. 

Posso 

afirma

r que 

um 

herbici

23. 

Posso 

afirma

r que 

um 

herbici

24. Eu 

trocari

a o 

herbici

da 

que 

25.  

Eu 

trocari

a o 

herbici

da 

26.  

Eu 

trocari

a o 

herbici

da 

27. 

Não 

trocari

a o 

herbici

da 

1. Eu 

compro 

1,000 ,240 ,085 -,007 ,263 -,051 ,242 ,152 ,242 ,494 ,294 ,189 ,084 ,182 -,180 ,158 ,324 ,192 -,163 ,112 ,066 ,083 ,055 ,118 ,069 ,010 -,004

2. Eu 

compro 

,240 1,000 -,149 ,112 -,085 ,179 -,039 ,302 -,011 ,071 -,004 ,066 ,020 ,138 -,154 ,079 ,208 ,068 -,048 -,156 ,012 -,075 -,094 ,004 -,142 -,054 ,119

3. Eu 

compro 

,085 -,149 1,000 ,201 ,062 -,078 ,259 -,192 -,014 ,144 ,117 ,111 ,146 ,279 ,132 ,186 -,154 ,163 ,094 ,183 ,024 ,206 ,191 ,099 ,109 ,008 ,065

4. Eu 

busco 

-,007 ,112 ,201 1,000 ,153 ,123 ,337 -,170 -,073 ,048 ,119 ,103 ,231 ,313 ,124 ,018 ,155 ,013 ,279 ,036 -,050 ,088 ,101 ,113 -,059 -,053 -,019

5. Eu 

busco 

,263 -,085 ,062 ,153 1,000 -,038 ,309 -,116 ,305 ,191 ,349 ,013 -,077 ,127 ,184 ,139 ,192 ,198 ,066 ,184 ,052 ,077 ,152 ,161 -,084 ,009 -,106

6. Eu 

sempre 

-,051 ,179 -,078 ,123 -,038 1,000 -,080 -,001 ,012 ,079 -,036 ,003 -,043 -,040 -,136 -,144 ,076 -,211 -,167 -,067 -,325 -,220 -,256 -,225 ,022 -,133 ,144

7. Eu 

compro o 

,242 -,039 ,259 ,337 ,309 -,080 1,000 -,140 ,270 ,300 ,082 ,246 ,302 ,129 -,036 -,063 ,134 ,002 ,107 -,030 -,202 ,020 ,056 ,166 ,177 ,061 -,047

8. Eu 

compro o 

,152 ,302 -,192 -,170 -,116 -,001 -,140 1,000 ,001 ,097 ,016 -,009 -,048 ,119 ,018 ,165 ,010 ,045 ,090 ,097 ,051 -,017 ,047 ,089 -,001 ,100 ,153

9. Eu 

compro 

,242 -,011 -,014 -,073 ,305 ,012 ,270 ,001 1,000 ,111 ,211 ,188 ,091 -,016 -,044 ,147 ,106 ,036 ,173 ,217 ,026 ,121 ,179 ,090 -,004 ,093 -,244

10. Avalio 

se o 

,494 ,071 ,144 ,048 ,191 ,079 ,300 ,097 ,111 1,000 ,218 ,067 ,237 ,268 ,002 ,010 ,133 -,082 -,100 -,132 -,179 -,149 -,157 ,053 ,246 -,134 ,140

11. Avalio 

se o 

,294 -,004 ,117 ,119 ,349 -,036 ,082 ,016 ,211 ,218 1,000 ,641 ,049 ,265 ,016 ,088 ,047 ,264 ,076 ,267 ,171 ,260 ,328 ,058 -,083 ,023 -,004

12. Avalio 

se o 

,189 ,066 ,111 ,103 ,013 ,003 ,246 -,009 ,188 ,067 ,641 1,000 ,248 ,262 -,111 ,088 -,036 ,167 ,062 ,164 ,026 ,254 ,238 ,042 -,125 -,035 ,034

13. 

Quando 

,084 ,020 ,146 ,231 -,077 -,043 ,302 -,048 ,091 ,237 ,049 ,248 1,000 ,338 ,006 ,177 ,036 -,003 ,066 -,105 -,058 ,153 ,102 ,037 -,088 ,022 ,064

14. 

Quando 

,182 ,138 ,279 ,313 ,127 -,040 ,129 ,119 -,016 ,268 ,265 ,262 ,338 1,000 ,282 ,106 ,137 ,162 ,135 ,064 ,121 ,215 ,218 ,240 ,034 ,062 ,147

15. 

Quando 

-,180 -,154 ,132 ,124 ,184 -,136 -,036 ,018 -,044 ,002 ,016 -,111 ,006 ,282 1,000 ,133 -,020 ,182 ,359 ,207 ,166 ,065 ,197 ,117 ,101 -,073 ,032

16. 

Quando 

,158 ,079 ,186 ,018 ,139 -,144 -,063 ,165 ,147 ,010 ,088 ,088 ,177 ,106 ,133 1,000 -,254 ,393 ,172 ,420 ,295 ,374 ,376 ,333 -,062 -,043 -,068

17. 

Quando 

,324 ,208 -,154 ,155 ,192 ,076 ,134 ,010 ,106 ,133 ,047 -,036 ,036 ,137 -,020 -,254 1,000 -,158 -,106 -,155 -,071 -,068 -,076 -,060 ,002 ,187 ,025

18. 

Quando 

,192 ,068 ,163 ,013 ,198 -,211 ,002 ,045 ,036 -,082 ,264 ,167 -,003 ,162 ,182 ,393 -,158 1,000 ,077 ,348 ,224 ,184 ,209 ,213 -,074 ,146 ,053

19. 

Quando 

-,163 -,048 ,094 ,279 ,066 -,167 ,107 ,090 ,173 -,100 ,076 ,062 ,066 ,135 ,359 ,172 -,106 ,077 1,000 ,510 ,521 ,387 ,410 ,283 ,184 ,090 -,233

20. 

Quando 

,112 -,156 ,183 ,036 ,184 -,067 -,030 ,097 ,217 -,132 ,267 ,164 -,105 ,064 ,207 ,420 -,155 ,348 ,510 1,000 ,464 ,400 ,441 ,348 ,082 ,125 -,361

21. Posso 

afirmar 

,066 ,012 ,024 -,050 ,052 -,325 -,202 ,051 ,026 -,179 ,171 ,026 -,058 ,121 ,166 ,295 -,071 ,224 ,521 ,464 1,000 ,672 ,684 ,305 ,109 ,227 -,293

22. Posso 

afirmar 

,083 -,075 ,206 ,088 ,077 -,220 ,020 -,017 ,121 -,149 ,260 ,254 ,153 ,215 ,065 ,374 -,068 ,184 ,387 ,400 ,672 1,000 ,878 ,386 ,042 ,104 -,257

23. Posso 

afirmar 

,055 -,094 ,191 ,101 ,152 -,256 ,056 ,047 ,179 -,157 ,328 ,238 ,102 ,218 ,197 ,376 -,076 ,209 ,410 ,441 ,684 ,878 1,000 ,225 ,021 ,080 -,286

24. Eu 

trocaria o 

,118 ,004 ,099 ,113 ,161 -,225 ,166 ,089 ,090 ,053 ,058 ,042 ,037 ,240 ,117 ,333 -,060 ,213 ,283 ,348 ,305 ,386 ,225 1,000 ,258 ,146 -,190

25.  Eu 

trocaria o 

,069 -,142 ,109 -,059 -,084 ,022 ,177 -,001 -,004 ,246 -,083 -,125 -,088 ,034 ,101 -,062 ,002 -,074 ,184 ,082 ,109 ,042 ,021 ,258 1,000 ,109 ,114

26.  Eu 

trocaria o 

,010 -,054 ,008 -,053 ,009 -,133 ,061 ,100 ,093 -,134 ,023 -,035 ,022 ,062 -,073 -,043 ,187 ,146 ,090 ,125 ,227 ,104 ,080 ,146 ,109 1,000 -,003

27. Não 

trocaria o 

-,004 ,119 ,065 -,019 -,106 ,144 -,047 ,153 -,244 ,140 -,004 ,034 ,064 ,147 ,032 -,068 ,025 ,053 -,233 -,361 -,293 -,257 -,286 -,190 ,114 -,003 1,000

Corre

lation
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APÊNDICE E - MATRIZ ROTACIONADA DE ANTI-IMAGEM 

 

 

 

1. Eu 

comp

2. Eu 

comp

3. Eu 

comp

4. Eu 

busc

5. Eu 

busc

6. Eu 

semp

7. Eu 

comp

8. Eu 

comp

9. Eu 

comp

10. 

Avalio 

11. 

Avalio 

12. 

Avalio 

13. 

Quan

14. 

Quan

15. 

Quan

16. 

Quan

17. 

Quan

18. 

Quan

19. 

Quan

20. 

Quan

21. 

Poss

22. 

Poss

23. 

Poss

24. 

Eu 

25.  

Eu 

26.  

Eu 

27. 

Não 
1. Eu 

compro 
,566

a -,143 -,049 -,036 -,055 ,137 -,147 -,163 -,170 -,407 -,024 -,034 ,045 -,014 ,169 -,055 -,329 -,173 ,320 -,217 -,216 -,123 ,153 ,101 -,059 ,145 ,009

2. Eu 

compro 

-,143 ,465
a ,038 -,101 ,134 -,249 -,047 -,246 -,028 ,054 ,035 -,054 ,099 -,100 ,133 -,150 -,182 -,151 -,085 ,266 -,204 ,084 ,035 -,065 ,152 ,134 -,003

3. Eu 

compro 

-,049 ,038 ,621
a -,042 ,123 ,059 -,210 ,232 ,066 -,071 -,049 ,117 ,088 -,238 -,044 -,116 ,167 -,003 ,019 -,172 ,125 -,132 ,021 ,126 -,008 -,062 -,116

4. Eu 

busco 

-,036 -,101 -,042 ,460
a ,036 -,219 -,243 ,248 ,296 ,112 -,174 ,162 -,053 -,218 ,063 -,097 -,149 ,008 -,387 ,080 ,191 ,081 -,112 -,106 ,162 ,035 ,029

5. Eu 

busco 

-,055 ,134 ,123 ,036 ,495
a -,107 -,379 ,155 -,155 -,029 -,389 ,362 ,230 -,094 -,136 -,171 -,147 -,060 ,006 -,005 -,041 ,024 -,002 -,092 ,270 ,055 -,047

6. Eu 

sempre 

,137 -,249 ,059 -,219 -,107 ,510
a ,162 ,001 -,116 -,094 ,058 -,049 ,009 -,005 ,050 ,072 ,024 ,147 ,148 -,289 ,175 -,151 ,116 ,212 -,179 ,027 -,086

7. Eu 

compro 

-,147 -,047 -,210 -,243 -,379 ,162 ,433
a ,058 -,087 -,160 ,352 -,378 -,222 ,197 ,115 ,239 ,032 -,046 -,145 ,085 ,299 ,187 -,288 -,188 -,215 -,152 ,051

8. Eu 

compro 

-,163 -,246 ,232 ,248 ,155 ,001 ,058 ,341
a ,106 -,093 -,017 ,078 ,089 -,131 ,039 -,109 ,048 ,096 -,236 -,089 ,236 ,191 -,269 -,145 ,125 -,182 -,198

9. Eu 

compro 

-,170 -,028 ,066 ,296 -,155 -,116 -,087 ,106 ,567
a ,027 -,051 -,042 -,058 ,026 ,077 -,127 -,053 ,054 -,285 ,021 ,227 ,103 -,166 -,033 ,027 -,135 ,167

10. 

Avalio 

-,407 ,054 -,071 ,112 -,029 -,094 -,160 -,093 ,027 ,579
a -,303 ,202 -,200 -,179 -,063 -,097 ,087 ,177 -,063 ,161 -,001 ,022 ,122 ,010 -,227 ,150 ,045

11. 

Avalio 

-,024 ,035 -,049 -,174 -,389 ,058 ,352 -,017 -,051 -,303 ,539
a -,673 ,057 ,056 ,068 ,214 ,013 -,131 ,055 -,094 -,013 ,125 -,221 -,018 -,007 -,075 -,064

12. 

Avalio 

-,034 -,054 ,117 ,162 ,362 -,049 -,378 ,078 -,042 ,202 -,673 ,488
a -,081 -,205 ,062 -,067 ,052 ,015 -,047 -,084 ,084 -,157 ,110 ,053 ,129 ,113 -,079

13. 

Quando 

,045 ,099 ,088 -,053 ,230 ,009 -,222 ,089 -,058 -,200 ,057 -,081 ,550
a -,259 -,001 -,274 -,039 ,015 -,077 ,129 ,038 -,130 ,068 ,107 ,185 -,089 -,013

14. 

Quando 

-,014 -,100 -,238 -,218 -,094 -,005 ,197 -,131 ,026 -,179 ,056 -,205 -,259 ,654
a -,242 ,175 -,071 -,047 ,073 ,035 -,039 ,044 -,103 -,219 ,012 -,072 -,097

15. 

Quando 

,169 ,133 -,044 ,063 -,136 ,050 ,115 ,039 ,077 -,063 ,068 ,062 -,001 -,242 ,547
a -,032 -,157 -,176 -,270 -,017 ,054 ,257 -,246 -,071 -,039 ,164 -,085

16. 

Quando 

-,055 -,150 -,116 -,097 -,171 ,072 ,239 -,109 -,127 -,097 ,214 -,067 -,274 ,175 -,032 ,663
a ,212 -,188 ,128 -,252 ,013 ,005 -,146 -,204 ,052 ,086 -,127

17. 

Quando 

-,329 -,182 ,167 -,149 -,147 ,024 ,032 ,048 -,053 ,087 ,013 ,052 -,039 -,071 -,157 ,212 ,530
a ,204 ,065 ,001 ,064 -,080 ,027 ,071 -,034 -,256 -,008

18. 

Quando 

-,173 -,151 -,003 ,008 -,060 ,147 -,046 ,096 ,054 ,177 -,131 ,015 ,015 -,047 -,176 -,188 ,204 ,700
a ,100 -,191 -,017 ,012 ,032 -,025 ,053 -,168 -,157

19. 

Quando 

,320 -,085 ,019 -,387 ,006 ,148 -,145 -,236 -,285 -,063 ,055 -,047 -,077 ,073 -,270 ,128 ,065 ,100 ,591
a -,388 -,427 -,154 ,201 ,094 -,147 ,089 -,024

20. 

Quando 

-,217 ,266 -,172 ,080 -,005 -,289 ,085 -,089 ,021 ,161 -,094 -,084 ,129 ,035 -,017 -,252 ,001 -,191 -,388 ,713
a -,038 ,121 -,089 -,160 -,018 -,068 ,304

21. 

Posso 

-,216 -,204 ,125 ,191 -,041 ,175 ,299 ,236 ,227 -,001 -,013 ,084 ,038 -,039 ,054 ,013 ,064 -,017 -,427 -,038 ,730
a -,078 -,311 -,056 -,079 -,266 ,084

22. 

Posso 

-,123 ,084 -,132 ,081 ,024 -,151 ,187 ,191 ,103 ,022 ,125 -,157 -,130 ,044 ,257 ,005 -,080 ,012 -,154 ,121 -,078 ,656
a -,793 -,484 ,086 -,008 -,074

23. 

Posso 

,153 ,035 ,021 -,112 -,002 ,116 -,288 -,269 -,166 ,122 -,221 ,110 ,068 -,103 -,246 -,146 ,027 ,032 ,201 -,089 -,311 -,793 ,627
a ,454 -,094 ,113 ,138

24. Eu 

trocaria 

,101 -,065 ,126 -,106 -,092 ,212 -,188 -,145 -,033 ,010 -,018 ,053 ,107 -,219 -,071 -,204 ,071 -,025 ,094 -,160 -,056 -,484 ,454 ,543
a -,279 -,037 ,174

25.  Eu 

trocaria 

-,059 ,152 -,008 ,162 ,270 -,179 -,215 ,125 ,027 -,227 -,007 ,129 ,185 ,012 -,039 ,052 -,034 ,053 -,147 -,018 -,079 ,086 -,094 -,279 ,395
a -,064 -,241

26.  Eu 

trocaria 

,145 ,134 -,062 ,035 ,055 ,027 -,152 -,182 -,135 ,150 -,075 ,113 -,089 -,072 ,164 ,086 -,256 -,168 ,089 -,068 -,266 -,008 ,113 -,037 -,064 ,387
a -,072

27. Não 

trocaria 

,009 -,003 -,116 ,029 -,047 -,086 ,051 -,198 ,167 ,045 -,064 -,079 -,013 -,097 -,085 -,127 -,008 -,157 -,024 ,304 ,084 -,074 ,138 ,174 -,241 -,072 ,633
a

Anti-

image 

Correlat

ion
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APÊNDICE F - TOTAL DA VARIÂNCIA EXPLICADA ANTES DA LIMPEZA DA 

ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

APÊNDICE G - COMUNALIDADES 

 

 

Communalities Initial Extraction 

1. Eu compro herbicida para pastagem quando vejo que o pasto está com muita infestação de 

planta daninha. 
1,000 ,763 

2. Eu compro herbicida para pastagem de acordo com o meu planejamento anual. 1,000 ,736 

3. Eu compro herbicida para pastagem quando os outros métodos de controle de plantas 

daninhas não funcionaram. 
1,000 ,476 

4. Eu busco informação sobre  herbicida para pastagem na revenda/cooperativa que compro os 

outros insumos da fazenda. 
1,000 ,696 

5. Eu busco informação sobre  herbicida para pastagem com outros pecuaristas que usam. 1,000 ,730 

6. Eu sempre busco informação sobre herbicida para pastagem com oS consultores ou técnicos. 1,000 ,724 

7. Eu compro o herbicida no mesmo lugar que compro os outros insumos da fazenda. 1,000 ,716 

9. Eu compro sempre o mesmo herbicida para pastagem. 1,000 ,562 

10. Avalio se o herbicida funcionou vendo se o pasto está limpo. 1,000 ,655 

11. Avalio se o herbicida funcionou vendo se o pasto está mais alto e verde. 1,000 ,834 

12. Avalio se o herbicida funcionou vendo a resposta de engorda no gado. 1,000 ,770 

13. Quando eu tenho maior lucro eu me sinto realizado. 1,000 ,660 

14. Quando resolvo o problema de plantas daninhas no pasto penso que tenho mais tempo para 

dedicar no que eu gosto de fazer. 
1,000 ,659 

15. Quando penso em herbicida a primeira coisa que vem na minha cabeça é impacto ambiental. 1,000 ,680 

16. Quando penso em herbicida a primeira coisa que vem na minha cabeça é preço alto. 1,000 ,723 

17. Quando penso em herbicida para pastagem a primeira coisa que vem na minha cabeça é 

eficiência. 
1,000 ,706 

18. Quando penso em herbicida para pastagem a primeira coisa que vem na minha cabeça é a 

dificuldade de aplicação. 
1,000 ,659 

19. Quando penso em herbicida a primeira coisa que vem na minha cabeça é desconhecimento. 1,000 ,693 

20. Quando penso em herbicida a primeira coisa que vem na minha cabeça é incerteza. 1,000 ,736 

21. Posso afirmar que um herbicida é americano se for de uma empresa de grande porte, possui 

tecnologia inovadora e preço acima do mercado. 
1,000 ,822 

22. Posso afirmar que um herbicida é chinês se for de uma empresa de grande porte, não possui 

tecnologia inovadora e tem preço abaixo do mercado. 
1,000 ,815 

23. Posso afirmar que um herbicida é brasileiro se for de  uma empresa de pequeno porte, não 

possui tecnologia inovadora e tem preço na média do mercado. 
1,000 ,806 

24. Eu trocaria o herbicida que uso e conheço por um que não conheço se meu  amigo 

pecuarista que tem fazenda em outro estado usou o produto e recomendou. 
1,000 ,519 

25.  Eu trocaria o herbicida que uso e conheço por um que não conheço se o técnico agrônomo 

da revenda analisou minha área e recomendou. 
1,000 ,816 

27. Não trocaria o herbicida que uso e conheço por um que não conheço, sem ter informações 

completas a respeito. 
1,000 ,607 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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APÊNDICE H - COMPONENTES DA MATRIZ ROTACIONADA 
 

Variáveis 

Fatores 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Eu compro herbicida para pastagem quando vejo que o pasto está 
com muita infestação de planta daninha. 

-
,012 

,659 ,280 -
,064 

,106 -
,385 

,263 

3. Eu compro herbicida para pastagem quando os outros métodos de 
controle de plantas daninhas não funcionaram. 

,123 ,090 ,402 ,440 -
,141 

,148 -
,110 

6. Eu sempre busco informação sobre herbicida para pastagem com 
oS consultores ou técnicos. 

-
,234 

,025 ,054 -
,007 

,117 -
,033 

-
,711 

9. Eu compro sempre o mesmo herbicida para pastagem. ,030 ,329 ,113 ,025 ,692 -
,041 

-
,125 

10. Avalio se o herbicida funcionou vendo se o pasto está limpo. -
,300 

,403 ,589 -
,088 

,071 -
,075 

,049 

11. Avalio se o herbicida funcionou vendo se o pasto está mais alto 
e verde. 

,366 ,676 ,075 ,097 -
,059 

-
,016 

-
,242 

13. Quando eu tenho maior lucro eu me sinto realizado. ,081 -
,155 

,788 ,040 ,042 -
,065 

,011 

14. Quando resolvo o problema de plantas daninhas no pasto penso 
que tenho mais tempo para dedicar no que eu gosto de fazer. 

,197 ,261 ,613 -
,036 

-
,258 

,350 ,085 

15. Quando penso em herbicida a primeira coisa que vem na minha 
cabeça é impacto ambiental. 

,028 ,073 ,043 ,059 -
,100 

,857 ,119 

16. Quando penso em herbicida a primeira coisa que vem na minha 
cabeça é preço alto. 

,201 ,112 ,166 ,662 ,182 -
,022 

,296 

17. Quando penso em herbicida para pastagem a primeira coisa que 
vem na minha cabeça é eficiência. 

-
,017 

,362 ,100 -
,720 

,013 -
,007 

,084 

18. Quando penso em herbicida para pastagem a primeira coisa que 
vem na minha cabeça é a dificuldade de aplicação. 

,121 ,424 -
,148 

,570 -
,221 

,087 ,298 

19. Quando penso em herbicida a primeira coisa que vem na minha 
cabeça é desconhecimento. 

,428 -
,124 

,050 ,077 ,370 ,586 ,083 

20. Quando penso em herbicida a primeira coisa que vem na minha 
cabeça é incerteza. 

,392 ,224 -
,152 

,445 ,421 ,283 ,078 

21. Posso afirmar que um herbicida é americano se for de uma 
empresa de grande porte, possui tecnologia inovadora e preço acima 
do mercado. 

,782 ,026 -
,117 

,050 ,101 ,143 ,316 

22. Posso afirmar que um herbicida é chinês se for de uma empresa 
de grande porte, não possui tecnologia inovadora e tem preço abaixo 
do mercado. 

,884 ,035 ,153 ,143 ,114 -
,015 

,149 

23. Posso afirmar que um herbicida é brasileiro se for de  uma 
empresa de pequeno porte, não possui tecnologia inovadora e tem 
preço na média do mercado. 

,897 ,115 ,076 ,138 ,110 ,095 ,059 

24. Eu trocaria o herbicida que uso e conheço por um que não 
conheço se meu  amigo pecuarista que tem fazenda em outro estado 
usou o produto e recomendou. 

,143 ,069 ,162 ,207 ,269 ,174 ,611 

27. Não trocaria o herbicida que uso e conheço por um que não 
conheço, sem ter informações completas a respeito. 

-
,273 

,085 ,183 ,063 -
,666 

,024 -
,167 

5. Eu busco informação sobre  herbicida para pastagem com outros 
pecuaristas que usam. 

-
,033 

,698 -
,072 

-
,018 

,233 ,256 ,045 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 11 iterations. 
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APÊNDICE I - HISTÓRICO NÚMERO DE CASOS POR 3 E 4 CLUSTERS 

 

 

 

 

 

Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 

1 30,000 

2 2,000 

3 5,000 

4 36,000 

Valid 73,000 

Missing 2,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 

1 51,000 

2 17,000 

3 5,000 

Valid 73,000 

Missing 2,000 


