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Podemos supor que o mundo está 
cheio de compradores frugais. E por 

que não? Com a maior parte da economia 
global lutando para se recuperar da crise 
causada pela pandemia da COVID-19, é de 
se esperar que famílias apertem o 
orçamento. De fato, nos principais 
mercados que estudamos, tanto em nações 
ricas quanto pobres, entre 70% e 90% dos 
consumidores se identificam como 
“conscientes de valor”.

Mas quão econômicos são os consumidores 
quando confrontados com uma decisão de 
compra real? Quão atentos eles estão a 
preços? E eles estão sempre propensos a 
optar pelo mais barato ou apenas sob 
certas circunstâncias?

Para responder a essas perguntas, o Centro 
BCG para Insights do cliente entrevistou 
40.000 consumidores em todo o mundo 
para saber mais sobre o que impulsiona 
suas escolhas no momento da compra — e 
no momento em que um produto está 
sendo usado — em diferentes mercados e 
categorias. Entre nossas principais 

descobertas: pode ser um erro seguir 
precificações estratégicas globalmente com 
a presunção de que “consciência de valor” 
é algo abrangente entre todos os 
consumidores.

“Para determinar os preços, as marcas 
precisam de uma compreensão com 
mais nuances de como as decisões de 
compra são tomadas em diferentes 
mercados e categorias.”
 
Quando perguntamos aos consumidores 
sobre sua compra mais recente em uma 
ampla gama de bens e serviços de 
consumo, uma parcela 
surpreendentemente pequena realmente 
selecionou o item de menor preço. Na 
verdade, não encontramos quase nenhuma 
correlação entre a “consciência de valor” 
— ou seja, uma preferência por um preço 
mais baixo como atitude — e o 
comportamento real de compra dos 
consumidores. E isso foi observado em 
praticamente todos os mercados e grupos 
demográficos.
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Nossa pesquisa produziu vários outros 
insights valiosos:

 • A proporção de consumidores sensíveis 
a preços varia muito dependendo do 
mercado e da categoria de produto.

 • Nos mercados emergentes, a proporção 
de consumidores sensíveis aos preços 
não é necessariamente maior do que 
nos mercados ricos. Comparados com 
consumidores brasileiros ou chineses, é 
mais provável que um consumidor 
médio da Arábia Saudita escolha a 
opção de menor preço na maioria das 
categorias que estudamos, por exemplo.

 • O contexto em que um produto é 
comprado é um dos mais poderosos 
impulsionadores da sensibilidade ao 
preço. Por exemplo, os consumidores 
nos EUA e da Austrália podem ser mais 
sensíveis ao preço quando estão 
jantando com crianças do que quando 
estão em um restaurante como um 
casal.

Essas descobertas significam que as marcas 
não devem definir estratégias de preços 
baseadas apenas em mentalidades de 
consumo declaradas, como a consciência 
de valor. Outra observação fundamental é 
que as marcas precisam ter uma 
compreensão de como as decisões de 
compra são tomadas com mais nuances, 
considerando diferentes mercados e 
categorias em vez de aplicar uma cartilha 
global. Definir preços é extremamente 
importante; pode ser a diferença entre 
ganhar o mercado com uma proposta de 
valor diferenciada ou sacrificar 
desnecessariamente a rentabilidade do 
negócio. Essa definição pode até mesmo 
desencadear uma guerra de preços 
autodestrutiva. 

ENTENDENDO A 
SENSIBILIDADE DOS PREÇOS 
EM TODO O MUNDO
O crescimento da categoria de consumidor 
“consciente de valor” é um fenômeno visto 
desde a crise econômica de 2008, com 
grande parte das famílias optando por 

produtos mais baratos em diferentes 
setores. Observamos também uma 
tendência semelhante durante a pandemia 
da COVID-19 entre consumidores de baixa 
e média renda. 

Os preços são uma ferramenta poderosa 
para conquistar esses consumidores, e 
muitas marcas concluíram que podem ter 
uma vantagem competitiva oferecendo os 
preços mais baixos do mercado. Porém, 
nossa pesquisa descobriu que uma oferta 
imperdível não supera todos os outros 
fatores quando chega a hora dos 
consumidores fazerem uma compra. E não 
é uma certeza que consumidores em todo 
o mundo, e em certos grupos de renda ou 
característica demográfica, respondem da 
mesma forma ao preço.  

Em nossas entrevistas, perguntamos sobre 
atitudes em relação à consciência de valor 
e como o preço influencia as decisões de 
compra de consumidores em dez 
categorias de bens e serviços. O estudo, 
parte de nossa pesquisa sobre as 
características comportamentais, 
demográficas e contextuais que são drivers 
de escolha global do consumidor, cobriu 18 
mercados: Austrália, Brasil, Canadá, China, 
França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, 
Japão, México, Nigéria, Rússia, Arábia 
Saudita, África do Sul, Emirados Árabes 
Unidos, Reino Unido e EUA. Embora 
outras pesquisas tenham se aprofundado 
na influência do preço nas decisões de 
compra, esta é a primeira vez que 
cobrimos essa quantidade de mercados em 
diferentes categorias.

Para efeitos do estudo, utilizamos uma 
definição estreita e bastante rigorosa de 
um consumidor sensível ao preço: uma 
pessoa que compra a opção de menor 
preço, mesmo quando produtos 
comparáveis estão disponíveis por uma 
diferença de valor inferior a 5%. Optamos 
por incluir apenas mercados onde uma 
grande variedade de opções de produtos 
estão disponíveis, de modo que a escada 
de preço é rica o suficiente para permitir a 
escolha entre produtos com preços 
similares.
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A PARCELA DE 
CONSUMIDORES SENSÍVEIS 
AO PREÇO VARIA MUITO
Encontramos diferenças significativas na 
participação de compradores sensíveis a 
preços, de acordo com nossa definição, 
entre mercados e categorias de produtos 
(ver figura 1). Japão e França têm a menor 
proporção de consumidores sensíveis a 
preços, enquanto a Índia tem a maior 
quantidade desses consumidores 
considerando todas as categorias. Isso não 
significa que os consumidores de baixa 
renda no Japão e na França não sejam 
altamente sensíveis ao preço; novas 
pesquisas são necessárias.

Surpreendentemente, porém, encontramos 
pouca correlação global entre os níveis 
nacionais de renda e a parcela dos 
consumidores com preferência pelo menor 
preço. Os Emirados Árabes Unidos, com 
uma renda per capita de cerca de US$ 
70.000, têm a segunda maior proporção de 
consumidores sensíveis a preços. A Arábia 
Saudita, com uma renda per capita de US$ 
90.000, ocupa o quarto lugar. O México 
tem, em geral, uma proporção mais baixa 

de consumidores sensíveis a preços do que 
os EUA e a Austrália. A suposição de que 
os países de menor renda têm 
necessariamente uma parcela maior dos 
consumidores sensíveis aos preços, 
portanto, parece ser falsa.

Surpreendentemente, não houve muita 
correlação entre os níveis nacionais de 
renda e a sensibilidade a preços dos 
consumidores.

A proporção de consumidores sensíveis ao 
preço também varia de acordo com a 
categoria. O menor preço parece 
influenciar mais os consumidores quando 

estão fazendo compras relacionadas a 
viagens de lazer. Isso porque é nessas 
situações em que eles costumam encontrar 
ofertas, comparando diretamente os preços 
de passagens aéreas e de quartos de hotel 
em sites especializados. Muitos 
consumidores também são sensíveis a 
preços na categoria vestuário, 
frequentemente comparando preços em 
sites de comércio eletrônico. Entretanto, 
poucos consumidores são sensíveis a preços 

Fonte: Estudo “Global Drivers of Consumer Choice” do Centro BCG para Insights do Cliente, setembro de 2020.
Nota: O número total de entrevistados foi 40.988; o tamanho da amostra vario de 300 a 750 por país por categoria.
1 O estudo definiu “consumidores sensíveis ao preço” como pessoas que selecionaram o ítem de menor preço durante sua última compra 
quando a opção mais cara tinha uma variação menor do que 5%.

FIGURA 1 | A proporção de consumidores sensíveis ao preço varia consideravelmente por categorias e 
mercados



Boston Consulting Group  |  Online Article Title 4

nas categorias de bebidas, seja porque os 
preços já são relativamente baixos ou 
porque estão dispostos a aceitar o valor 

mais alto por um sabor ou proposta 
interessante, como bebidas orgânicas ou 
saudáveis.

A parcela de consumidores sensíveis a 
preços dentro de uma categoria específica 
também pode variar de acordo com a 
localização. Os consumidores na Índia são 
extremamente sensíveis ao preço das 
refeições de restaurante ou produtos 
alimentícios, por exemplo, enquanto os do 
Japão, México, Canadá e na maior parte da 
Europa não são. Os sul-africanos são os 
mais propensos a comprar os lanches mais 
baratos.

CONSCIÊNCIA DE VALOR NÃO 
SIGNIFICA SENSIBILIDADE AO 
PREÇO
Exceto na Índia, não encontramos 
correlação direta entre a consciência de 
valor autodeclarada dos consumidores e 
seu comportamento real de compra dos 
produtos de menor preço. Embora a 
maioria dos consumidores em todo o 
mundo se identifique como consciente de 
valor, a porcentagem que tende a escolher 

a opção de menor preço varia de apenas 
2% a 18%, dependendo da categoria e do 
mercado (ver figura 2).

Embora 70% dos consumidores alemães 
dissessem ser conscientes de valor, por 
exemplo, apenas 3,5% foram identificados 
como sensíveis ao preço quando 
recentemente compraram produtos como 
bebidas, lanches, refeições ou da categoria 
skincare. Desses, 6% indicaram que 
escolheram o automóvel mais barato na 
última compra. E enquanto quase 80% dos 
consumidores dos EUA se identificam 
como conscientes de valor, apenas 10% 
escolheram intencionalmente a opção de 
menor preço entre as dez categorias que 
estudamos.

Por que essa contradição? Os consumidores 
que afirmam que são conscientes de valor 
também podem se interessar por 
qualidade e serem conscientes de marca. 
Eles também podem preferir conveniência 
ou estarem preocupados com questões de 
sustentabilidade.  

Quando os consumidores estão 
simplesmente afirmando como se sentem, 
eles não são obrigados a fazer escolhas 
com essas considerações. Mas ao fazer uma 
compra real, eles precisam avaliar as 

Fonte: Estudo “Global Drivers of Consumer Choice” do Centro BCG para Insights do Cliente, setembro de 2020.
Nota: O número total de entrevistados foi 40.988; o tamanho da amostra vario de 300 a 750 por país por categoria.
1 Consumidores que concordaram com a afirmação “eu penso com cuidado antes de gastar dinheiro em uma compra”.
2 Consumidores que selecionaram o ítem de menor preço durante sua última compra quando a opção mais cara tinha uma variação menor do 
que 5%.

FIGURA 2 | A maioria dos consumidores indica que é consciente de valor, mas muito menos consumidores 
são sensíveis ao preço
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opções e fazer esse equilíbrio entre preço e 
outros fatores que valorizam.

A PODEROSA INFLUÊNCIA DO 
CONTEXTO
Mas então, quando a competitividade de 
preços faz diferença? A demografia é 
menos influente do que se pensa, embora 

tenhamos constatado que a idade é um 
fator significativo: 14% dos entrevistados 
da Geração Z (de 18 a 25 anos) são 
sensíveis a preços em comparação com 
apenas 3% daqueles com mais de 56 anos. 
Porém, as diferenças por gênero e renda 
são muito menores, assim como as 
diferenças entre os consumidores que 
habitam nas cidades e os das áreas rurais.

Um importante fator que estabelece uma 
diferença entre os grupos é o contexto, ou a 
situação no momento da compra. Mais 
consumidores responderam que 
provavelmente escolherão a opção de 
menor preço quando compram itens de 
vestuário para seus fi lhos ou cônjuges, mas 
não necessariamente para si mesmos, por 
exemplo. Além disso, o dobro dos 
consumidores pesquisados é mais sensível 
ao preço quando o item é um presente. A 
forma como o produto será usado também 
faz diferença: o consumidor médio na 

Austrália se preocupa menos com o preço 
quando compra roupas para uso casual, em 
vez de profi ssional (ver fi gura 3).

Essas respostas mostram que a 
sensibilidade aos preços é determinada 
não apenas por quem são os clientes, mas 
também pelo contexto de suas decisões de 
compra. Comerciantes geralmente não se 

aprofundam no entendimento deste 
segundo fator

— perdendo uma grande oportunidade de 
valor nesse processo.

AS IMPLICAÇÕES PARA AS 
EMPRESAS
No geral, nossa pesquisa confirma que, 
embora os consumidores digam que o 
preço é importante, geralmente não é 
sempre que consideram ser o fator mais 
relevante ao comprar um produto. Mesmo 
quando a precificação competitiva é um 
diferencial, o comportamento do 
consumidor depende do mercado, da 
categoria do produto e do contexto ou da 
situação da compra.

Com isso em mente, é fundamental que os 
profissionais de marketing personalizem 
suas estratégias de preços e políticas por 

Fonte: Estudo “Global Drivers of Consumer Choice” do Centro BCG para Insights do Cliente, setembro de 2020.
Nota: O número total de entrevistados foi 40.988; o tamanho da amostra vario de 300 a 750 por país por categoria.
1Consumidores que selecionaram o ítem de menor preço durante sua última compra quando a opção mais cara tinha uma variação menor do 
que 5%.

FIGURA 3 | Contexto é um fator importante para a sensibilidade de preço
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país e circunstâncias de compra. Políticas 
globais de preços uniformes geralmente 
não são ideais. As marcas precisam de uma 
compreensão mais profunda de quando os 
preços realmente podem influenciar as 
decisões de compra — e como isso 
funciona em combinação com uma série de 
outros fatores. As marcas também precisam 
buscar uma maneira de operacionalizar 
esse conhecimento sem que isso afaste os 
consumidores.

Em uma rede de café asiática, por exemplo, 
descobrimos que os consumidores eram 
mais sensíveis ao preço do café durante a 
manhã do que durante o intervalo a tarde. 
Mas simplesmente cobrar preços diferentes 
por uma xícara de café de acordo com a 
hora do dia não é uma maneira justa nem 
prática de estabelecer preços. A cafeteria 
deve encontrar outras formas de aproveitar 
a disposição dos clientes de gastar um 
pouco mais durante a tarde — por 
exemplo, oferecendo café em combinação 

com um produto auxiliar, como pães ou 
doces. Da mesma forma, em mercados 
onde os consumidores são mais sensíveis 
ao preço ao jantar com crianças, os 
restaurantes podem considerar preços para 
os menus infantis mais baixos do que a 
concorrência, mantendo seus preços 
convencionais para as refeições para 
adultos.

À medida que os consumidores continuam 
a considerar o preço em muitas categorias 
de produtos, diante de tempos econômicos 
desafiadores, os preços terão destaque nas 
discussões estratégicas dos profissionais de 
marketing. Como nossa pesquisa mostrou, 
no entanto, é fundamental que as marcas 
compreendam as nuances das motivações 
de compras sensíveis a preços, 
principalmente no que diz respeito a 
mercados, categorias e circunstâncias 
específicas. Isso pode fazer a diferença em 
um mercado competitivo.
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