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Como o “GRÁTIS” pode 
impulsionar a sua empresa? 

(Efeito Preço Zero)

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha (*)

Você já ganhou alguma coisa de graça?
Você já percebeu que as pessoas topam ficar 

horas no sol, numa fila enorme para pegar um 
brinde? Pode ser algodão doce, uma caneta, 
camiseta ou mesmo um hambúrguer…
Lembra do Burger King com as pessoas indo no 
drive thru com vassouras?!
Mas… Por que somos tão atraídos por coisas 
gratuitas?
Isso é chamado de efeito de preço zero e também 
tem a heurística do afeto!

Conceito do Efeito Preço Zero
Quando você vai comprar algo você pensa 
no custo para comprar, se esse isso é de graça, 
muda a forma como você pensa a respeito.

A gente amplia o benefício e ignora as 
desvantagens.

Por que é de Graça!

As compras envolvem razão e emoção!

Os produtos gratuitos afetam a parte emocio-
nal do processo de decisão, a tal análise custo-
-benefício. Quer ver um exemplo prático?
Se você for escolher um hotel, com o mesmo 
preço, localização e características. Mas um 
tem café da manhã gratuito e o outro não… 
Qual você escolheria? Existe uma chance 
maior de escolher o hotel que ofereça café 
da manha gratuito. Aliás, uma pesquisa com-
provou isso, veja aqui. (https://journals.sa-
gepub.com/doi/10.1177/0047287511418370)
Por isso, muitas empresas investem em brin-
des. No Brasil, esse setor movimenta mais 
de R$ 7 Bilhões e nos Estados Unidos mo-
vimenta U$ 24 Bilhões.  
Os produtos de graça, oferecidos no momento 
certo da jornada de compra podem criar valor 
sentimental, pertencimento e constroem con-
fiança. Vários estudos que partem desde a década 
de 50, observaram que quanto mais ligado ao 
afeto e prazer (hedonista), mais isso afeta a sua 
decisão. Em especial, esse efeito é considerado 
como heurística do afeto.
Por exemplo, é mais provável que queira 
um chocolate pequeninho grátis, do que 
um saco de açúcar.
O professor Dan Ariely, fez um estudo no MIT, 
para mostrar isso na prática! Com dois choco-
lates um muito bom (Trufa Lindt) e um normal 

(Gotas de Chocolate da Hersheys).
No Primeiro Cenário: Trufas Lindt – 15 centavos 
e Hersheys eram vendidos por 1 centavo. Nesses 
preços, 73% das pessoas compravam Lindt.
Segundo Cenário: Diminuíram um centavo de 
cada chocolate (Lindt – 14 centavos e o Hershey’s 
era graça). Os números inverteram: 69% dos 
clientes agora escolheram a Hershey’s, enquanto 
apenas 31% escolheram a Lindt.

Contrapontos
Mas isso não vale pra todos os setores…
Um estudo de 2019, mostra que para re-
médios, em que a decisão é mais racional 
(orientada custo e não sentimento). Quando 
os produtos são equivalentes, como marcas 
diferentes de um mesmo medicamento ge-
nérico, as pessoas optam apenas pelo de 
menor preço.
E o “grátis” tem um custo, alguém paga por 
aquilo, o que chamamos custo oculto. Além 
do custo ambiental e de recursos utilizados 
em algo “De Graça”. Muitas vezes isso pode 
envolver uma diluição ou exclusão do custo 
de “Labor”, ou seja, o custo de mão de obra 
humana no processo.
Ou pior, ter uma estratégia de Dumping, para 
eliminar um concorrente ou ganhar mercado 
de forma desleal/desproporcional

Muitas empresas tem o seu modelo de negócio 
baseado no gratuito: Dropbox, Google, Face-
book… Por exemplo, você pagaria para usar o 
instagram? Acho que não! Ou seja, é gratuito, 
mas o instagram ganha dinheiro com anúncios 
e com os seus dados.
Agora, me conta qual foi o brinde ou coisa de 
graça mais legal que você já ganhou ou usou?
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cliente do que conquistar um novo. Muitas empresas investem 
milhões em marketing e até têm um retorno em curto prazo 
de tempo. Mas muitas delas quebram rapidamente porque 
não cuidaram do mais importante:  encantar para fidelizar.

Veja abaixo quatro dicas poderosas para 
começar nesse caminho:

1Engajamento - Seja apaixonado pelo que faz, oferecen-
do a cada cliente, um sorriso genuíno, com brilho nos olhos. As 
pessoas não compram o que você faz e sim, por que você faz. É 
preciso ter uma causa e um motivo maior para o seu trabalho.

2Problemas - Olhe para o problema do cliente como se fosse 
seu. Resolver o problema que nós criamos para ele é obrigação, mas re-
solver problema que eles mesmos geram, proporciona encantamento.

3Empatia - Entenda a necessidade do cliente, colocando-
-se no lugar dele e atendendo exatamente da mesma forma que 
gostaria de ser atendido. Conexão Emocional

4Proporcione experiências memoráveis, não simples-
mente atendendo às expectativas. É preciso exceder as expec-
tativas, oferecendo muito mais do que o cliente espera.
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hospedaram antes e 70% dos visitantes que estão nos parques, 
já estiveram ali antes. O segredo desta indústria milionária? Pro-
porcionar experiências memoráveis. Com esse posicionamento, 
a empresa ganha muito. O relacionamento será bem melhor, pois 
o cliente passa a “advogar” a favor da marca. 

Além de ganhar consumidores fiéis, conquistar os clientes 
através de sensações, fará com que ele venda sua marca sem 
ganhar (ou esperar) nada em troca.

Como a expectativa será muito alta, todo o cuidado deve ser 
redobrado. Para não ter decepções, é preciso sempre exceder 
o que cliente espera, e o desafio aumenta a partir do momento 
em que ele se torna um grande fã. 

Depois de muitos anos ajudando as empresas a criar essas ex-
periências memoráveis, eu tenho certeza absoluta que é possível 
aplicar esse modelo em qualquer organização.

Eu acredito muito neste tipo de iniciativa e os anos de expe-
riência mostraram isto, afinal é muito mais barato fidelizar um 

Para obter um crescimento sustentável da sua organização, muitas vezes, a estratégia mais eficaz está em melhorar a atitude das 
pessoas que ali trabalham. Não importa qual seja o seu negócio, se colocar questões emocionais, a possibilidade de fidelizar o 
consumidor é muito maior. Um restaurante pode ter, além de comidas ótimas, um atendimento e um ambiente extraordinários. 

Alexandre Slivnik (*)

Uma funerária (para ir a outro extremo) pode ter um aten-
dimento humanizado, dando suporte emocional à dor das 
famílias. Um seguro de carro, por exemplo, sempre é feito 

pensando que não queremos usar. Mas quando precisarmos é 
o momento que a empresa tem para mostrar que é ótima e dar 
todo o suporte (especialmente emocional) para que esse cliente 
supere essa adversidade.

Em tempos difíceis, e cada vez mais desafiadores que o país 
passa, estar próximo do consumidor, principalmente além daquilo 
que ele vê e sente, passou a ser uma missão que vai garantir a 
sobrevivência.  Por isso, as empresas que visam se tornar compe-
titivas e saudáveis para seguir em frente em 2022, devem olhar 
para a estratégia de transformar clientes em fãs. 

Um potencial comprador, quando tem experiências memoráveis, 
além de voltar a sempre comprar aquela determinada marca, trará 
novos compradores, fazendo com que a empresa, mesmo sem 
um grande marketing, possa crescer organicamente. O grande 
segredo para chegar até o cliente, de forma intangível, está jus-
tamente no valor que ele vê no preço que paga por determinado 
produto ou serviço. Quanto mais valor isto possui, maior poderá 
ser o preço que a empresa cobra dele.

Essa aproximação pode ser obtida por meio de experiências em 
que são levadas em consideração as sensações e memórias. Por 
exemplo, uma loja com algum perfume típico que já se tornou 
parte da sua característica, como acontece na MMartan, AnyAny 
e outras grandes marcas. Quem nunca assistiu a reportagem 
citando os fãs da Apple naquelas filas intermináveis, só para ser 
o primeiro a adquirir o mais novo modelo do telefone? Por que? 

Para ter a experiência da primeira compra. Ou, apostando 
ainda mais nos campos das emoções, vamos citar os parques de 
Orlando. Cerca de 90% dos hóspedes de um hotel da Disney já se 
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