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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo analisar qual é a influência da satisfação, qualidade 
percebida, confiança e valor percebido na lealdade de clientes no segmento de 
locação de equipamentos para construção. Para tanto, realizou-se uma pesquisa do 
tipo descritiva, de abordagem quantitativa, tendo como método o estudo de caso e 
como meio a pesquisa de campo, em uma empresa de locação de equipamentos 
para construção, em Sete Lagoas/MG. O modelo utilizado foi o adaptado de Berry e 
Parasuraman (1991) e de Fornell et al. (1996), o qual propõe que os construtos 
qualidade percebida, valor percebido, confiança e satisfação são influenciadores da 
lealdade. Observou-se que o modelo proposto foi consistente com a pesquisa. Após 
análise dos dados, foi possível afirmar que todos os construtos foram avaliados 
positivamente pelos clientes. Embora não se tenha verificado a influência da 
confiança na lealdade, constatou-se que: a influência do construto valor percebido 
na lealdade foi baixa; a qualidade percebida influenciou de forma direta a satisfação; 
e a satisfação foi o construto que apresentou o maior impacto na lealdade. 
 

Palavras-chave: satisfação, qualidade percebida, confiança, valor percebido, 
lealdade. 
  



Abstract 

This paper aims at analyzing the influence of satisfaction, perceived quality, 
confidence, and perceived value in customers' loyalty in the segment of equipment 
rental for construction. Therefore, a descriptive quantitative reasearch was 
performed, comprising a case study and a field research, in a construction equipment 
rental company in Sete Lagoas, Minas Gerais. The model used was the one adapted 
from Berry and Parasuraman (1991) and Fornell et al. (1996), which proposes that 
the constructs perceived quality, perceived value, confidence, and satisfaction are 
influencers of loyalty. It was observed that the proposed model was consistent with 
the research. After data analysis, it was possible to state that all the constructs were 
positively evaluated by the customers. Although the influence of confidence in loyalty 
was not verified, it was found that the influence of the perceived value construct was 
low; the perceived quality directly influenced the satisfaction; and the satisfaction was 
the construct that presented the highest impact on loyalty. 

Keywords: satisfaction, perceived quality, confidence, perceived value, loyalty. 
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1 Introdução 

O marketing de relacionamento é uma ferramenta poderosa, que pode proporcionar 

relacionamentos fortes e duradouros e, por isso, deve ser utilizada pelos gestores 

(Gonçalves, Filho, Ferreira & Veiga, 2009). Esta é uma das matérias do amplo 

mundo do marketing e que engloba diversos construtos, alguns dos quais serão 

mencionados neste trabalho. A satisfação é um dos construtos mais estudados no 

que tange ao relacionamento, embora não possua uma acepção definitiva (Larán & 

Espinoza, 2004). A qualidade percebida é um construto importante e deve ser 

aprofundado por estar ligado à expectativa e poder proporcionar aumento de clientes 

(Godinho, 2004). Já a confiança é a base de qualquer relação e um dos pilares para 

o sucesso, de acordo com Buarque e Mesquita (2015). Para Gale (1994), valor 

percebido é muito importante, uma vez que consiste em oferecer qualidade a um 

preço justo. O construto mais almejado pelos gestores e que tem grande ênfase 

neste trabalho é a lealdade, isto é, o comprometimento forte de um cliente com um 

produto e/ou serviço (Oliver, 1999). 

O contexto competitivo de hoje leva as empresas a desenvolver estratégias tanto 

para atrair quanto para reter clientes. A retenção discutida por diversos autores, 

como a lealdade, possibilita um aprofundamento sobre esse construto em diversos 

setores. Entretanto, de acordo com Kotler e Keller (2006), o cliente está cada vez 

mais exigente e menos leal. Isto ocorre devido ao aumento da concorrência, 

diminuição de preços, recessão econômica e estratégias de captação de clientes 

dos competidores. 

Este estudo  justifica-se pela necessidade das organizações de possuirem 

ferramentas para fortalecer o relacionamento e evitar que o cliente as abandone. 

Assim, é interessante buscar ajuda nos construtos, mais especificamente na 

lealdade, que possui como premissa as relações de longo prazo. 

A literatura afirma que o sentimento de lealdade é criado a partir da percepção de 

certos conceitos, como: satisfação, qualidade percebida, valor percebido e 

confiança. Por isso, faz-se importante testar o modelo, em um segmento inédito, que 

é o de locação de equipamentos para construção. 
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O princípio do marketing de relacionamento é criar clientes verdadeiros. Eles são 

aqueles que se sentem valorizados e que dificilmente migram para a concorrência. 

Além de verdadeiros, são mais lucrativos, porque são leais, praticam a propaganda 

boca a boca positiva e estão dispostos a pagar mais pelos serviços oferecidos (Berry 

& Parasuraman, 1991). 

Sendo assim, o objetivo geral desta dissertação é analisar qual é a influência da 

satisfação, qualidade percebida, confiança e valor percebido na lealdade dos 

clientes no segmento de locação de equipamentos para construção. O modelo 

testado é o adaptado de Berry e Parasuraman (1991) e Fornell e Jonhson (1996), 

tendo como unidade de análise a empresa Railoc, sediada em Sete Lagoas/MG. 

Esta é uma pesquisa do tipo descritiva, de abordagem quantitativa, que tem como 

método o estudo de caso. Para resposta, distribuíram-se 300 questionários, que 

resultaram em 152 instrumentos validados. 

Este trabalho estrutura-se em cinco seções. Nesta primeira, a Introdução consiste 

de contextualização geral do setor, problematização, objetivo geral e objetivos 

específicos, além de justificativa do estudo. O Referencial Teórico integra a 

segunda parte e contempla a abordagem da literatura sobre o tema em estudo. Na 

terceira seção, discorre-se sobre a Metodologia, com destaque para os 

procedimentos de coleta e análise dos dados. O quarto tópico compõe-se de 

Apresentação e Discussão dos Resultados. Por fim, na quinta parte, expõem-se 

as Considerações Finais, limitações da pesquisa e sugestões.  

1.1 Contextualização 

Na década de 1970, alguns empresários que consertavam ferramentas 

emprestavam suas máquinas para seus clientes enquanto faziam os reparos 

necessários. Certa vez surgiu a ideia de alugar e não mais emprestar esses 

equipamentos. Os clientes eram pequenas empreiteiras, que tinham pouco capital, e 

pessoas que possuíam um ritmo de trabalho descontínuo (Sindileq/MG e Grupo 

Orguel). 
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Com o plano cruzado, os empreendimentos na construção civil aumentaram de 

forma significativa, ocasionando, em muitos casos, a falta de máquinas para compra 

no mercado, tendo em vista que não se esperava tanta procura (Sindileq/MG). 

Se a compra estava difícil, a opção era alugar o que fosse necessário. Esse fato 

impulsionou o novíssimo segmento de locação de equipamentos para construção. 

As empresas do ramo de construção perceberam que, em um país com instabilidade 

econômica e crises constantes, corre-se menos risco ao alugar do que ao investir 

capital próprio na aquisição de equipamentos, tendo em vista que a utilização está 

sujeita à imprevisibilidade de investimentos no setor. Além disso, há uma constante 

modernização tecnológica das máquinas, ferramentas e equipamentos, que é 

bastante onerosa para ser acompanhada pelos consumidores finais (Sindileq/MG). 

Com a solidificação e expansão desse mercado, as empresas locadoras uniram-se e 

criaram, em 1993, a Associação dos Locadores de Equipamentos à Construção Civil 

(ALEC/MG), englobando empresas que alugavam diversos tipos de equipamentos 

como máquinas leves, ferramentas elétricas, andaimes, elevadores de obras, 

escoramentos e fôrmas, máquinas de ar comprimido, gruas, retroescavadeiras e 

caçambas, possibilitando a esse segmento assumir um perfil mais organizado e 

profissional (Sindileq/MG). 

O crescimento da ALEC/ MG culminou, em 1998, com o surgimento do Sindicato das 

Empresas Locadoras de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas de Minas Gerais 

(SINDILEQ/MG). Posteriormente, em 2008, foram incluídos os serviços afins na 

constituição e finalidades do estatuto. A partir de então, a entidade passou a se 

chamar Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos, Máquinas, 

Ferramentas e Serviços Afins do Estado de Minas Gerais (SINDILEQ/ MG), cuja 

existência se justifica pela busca de um maior fortalecimento da classe econômica e 

pelo trabalho constante na procura por soluções para os problemas inerentes à 

atividade. Na atualidade, fazem parte dessa organização desde empresas pioneiras 

até as mais jovens, englobando cem associados e doze mil filiados, nos segmentos 

de andaimes, ar comprimido, caçambas, elevadores de obra, escoramentos e 

fôrmas, ferramentas elétricas, geradores, gruas e guindastes, máquinas leves, 

plataformas elevatórias e retroescavadeiras (Sindileq/MG). 
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O segmento de locação de equipamentos surgiu para complementar o de máquinas. 

Esse negócio passou a ser visto como um mercado, que cresce a cada dia. O 

serviço de locação envolve características específicas, como: qualidade e 

padronização de equipamentos, entrega rápida, preço justo, diferentes formas de 

pagamento e bom atendimento e tratamento diferenciado para os clientes. 

O mercado de locação é bastante interessante para o consumidor e apresenta 

diversas vantagens, como: o capital da empresa fica disponível para investimento 

em sua atividade principal; o valor do aluguel, para fins contábeis, é considerado 

despesa da empresa e a favorece o cálculo do imposto de renda; despesas de 

controle de patrimônio, armazenagem e manutenção de frota própria são eliminadas; 

não há paralisação da obra, pois a substituição do equipamento com defeito é 

imediata; possibilita-se, sempre, a utilização de equipamentos modernos e de alta 

produtividade; paga-se somente pelo período de utilização; evita-se a improvisação, 

pois todos os tipos de máquinas, equipamentos e ferramentas estão à disposição do 

cliente; além disso, como as locadoras são empresas especializadas, o cliente 

dispõe de constante consultoria sobre o tema, sem custo adicional. 

O segmento de serviços cresce a cada dia. No Brasil, o setor tem grande 

empregabilidade e contribui expressivamente para o PIB nacional. A propósito, 

apenas na cidade de Sete Lagoas/MG, existem quarenta empresas de locação de 

equipamentos para construção. No cenário de competição constante, em um setor 

bastante atrativo para a economia, por questão de sobrevivência, é de extrema 

importância manter os clientes (Branco, Ribeiro & Tinoco, 2010). 

1.2 Problematização 

O mercado de serviços cresceu muito no Brasil, fato este que contribui para o 

aumento da concorrência e para a busca da melhoria contínua pelas empresas que 

buscam diferenciar-se. A geração de emprego é enorme e contribui grandemente 

para o crescimento do PIB nacional. Sabe-se que, maior é o avanço da nação, maior 

a importância dos serviços no país, existindo, ainda, uma relação diretamente 

proporcional que é: quanto maior o poder aquisitivo, mais as pessoas transferem 

ações para terceiros (Las Casas, 2003; Buarque & Mesquita, 2015). 
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Vários setores sofrem com o aumento da concorrência, inadimplência e baixa nos 

preços, inclusive as empresas prestadoras de serviços como a de locação de 

equipamentos para construção. Em Sete Lagoas/MG, o segmento rental tem uma 

rivalidade muito grande devido ao aumento de lojas e, consequentemente, maior 

número de opções para os consumidores. É fato que, quanto maior o número de 

fornecedores, melhor é para os clientes. Entretanto, em uma cidade com uma 

população média de 200.000 pessoas, acolher cerca de 40 empresas de locação é 

uma tarefa árdua para os gestores. Por isso, é importante saber quais atributos são 

valorizados pelos consumidores e que proporcionam sua lealdade. A procura de 

estratégias para manter os clientes na organização é vital em um mercado muito 

competitivo (Oliveira, Silva, Rodrigues & Lopes, 2015). 

Diante do cenário econômico atual, do aumento da concorrência e da grande 

exigência dos consumidores, sobreviver em um mercado tão competitivo como o de 

locação de equipamentos para construção é um grande desafio. 

O Brasil estava em uma trajetória econômica ascendente na área da construção 

civil. O ciclo esteve bastante aquecido até 2014 e, a partir de 2015, houve queda de 

investimentos na área. Com a crise atual, o mercado esteve em baixa, ainda com 

grande quantidade e qualidade de concorrentes. Este fato estimula o pesquisador a 

buscar alternativas representativas para os clientes. Assim, a pesquisa surge para 

aprofundar e enriquecer a academia e o segmento de locação de equipamentos, que 

requer como nunca a lealdade de seus clientes.  

O serviço de locação de equipamentos para construção já viveu momentos melhores 

que os atuais. Na atualidade, este trabalho vem para reforçar a importância do 

marketing de relacionamento, a busca constante da qualidade dos serviços, da 

satisfação dos clientes e, por consequência, a busca pela lealdade. 

Para cada tipo de negócio, os determinantes da satisfação dos clientes são 

diferentes. Em alguns casos, a imagem empresarial é mais relevante, já em outros, o 

custo é mais representativo. Por isso, faz-se importante investigar os determinantes 

de cada tipo de serviço especificamente (Branco, Ribeiro & Tinoco, 2010). 
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A busca pelo entendimento sobre o que torna um cliente leal no setor de locação de 

equipamentos para construção é o que despertou a curiosidade do pesquisador, a 

fim de enriquecer a academia e contribuir para os gestores do setor com um material 

inédito e específico.  

Lealdade não implica um conceito universal, nem o modo pelo qual esse construto 

deve ser medido. Diversos conceitos são vistos em trabalhos em todo o mundo, 

cada um com seus acréscimos e em conformidade com suas pesquisas, e fazem 

medições utilizando os modelos teóricos mais apropriados para seus propósitos. 

Assim, de modo a enriquecer a academia, faz-se pertinente buscar o 

aprofundamento sobre este tema, assim como os antecedentes e os moderadores 

da lealdade (Henrique, Monteiro & Matos, 2013).  

Dessa forma, a pergunta de partida deste trabalho é: qual é a influência da 

satisfação, qualidade percebida, confiança e valor percebido na lealdade dos 

clientes, no segmento de locação de equipamentos para construção? 

1.3 Objetivos 

A seguir, apresentam-se o objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa. 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar qual é a influência da satisfação, qualidade percebida, confiança e valor 

percebido na lealdade dos clientes, no segmento de locação de equipamentos para 

construção.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar o grau de satisfação dos clientes; 

 Identificar a qualidade percebida pelos clientes; 

 Identificar o grau de confiança dos clientes; 

 Identificar a percepção de valor pelos clientes; 

 Verificar de que forma o modelo nomológico se aplica ao setor de locação de 

equipamentos para construção. 
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1.4 Justificativa 

É sabido pelo pesquisador que o tema satisfação de clientes tem sido amplamente 

estudado. Os antecedentes da satisfação e as teorias que tentam explicar esse 

sentimento estão entre as mais abordadas no marketing. Contudo, as 

consequências da satisfação não obtiveram o mesmo grau de destaque, embora 

sejam bastante relevantes. Acredita-se que a satisfação é um antecedente da 

lealdade, de modo que se fez pertinente aprofundar o estudo sobre lealdade e os 

construtos que contribuem para sua existência (Larán & Espinoza, 2004).  

Este estudo mostrou-se relevante por apresentar um aprofundamento na questão de 

relacionamento com o cliente, contribuir para uma maior robustez conceitual sobre o 

tema e, ao mesmo tempo, permitir à empresa estudada uma abordagem 

sistematizada sobre os construtos que contribuem para a lealdade dos seus clientes. 

Embora existam trabalhos sobre lealdade de clientes, havia uma lacuna acadêmica 

sobre a influência da satisfação, qualidade percebida, confiança e valor percebido na 

lealdade, em especial quando se trata do segmento de locação de equipamentos 

para construção. Em uma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2016, nos 

principais sites de busca de trabalhos acadêmicos, como www.spell.org.br, 

www.sciello.br, revista.fpl.edu.br, periodicos.pucminas.br, www.periodicos.capes.gov.br, 

www.rausp.br, www.rac.com.br, read.adm.ufrgs.br/tesesedissertacoes, 

www.adm.ufrgs.br/tesesedissertacoes, bancodeteses.capes.gov.br e www.teses.usp.br, nada 

foi encontrado em particular. Assim, pode-se afirmar que, até o momento, este 

trabalho tem caráter inédito em relação ao tema e ao nicho de mercado estudado. 

Consequentemente, a academia enriqueceu-se com este estudo sobre a influência 

dos construtos satisfação, qualidade percebida, confiança e valor percebido na 

lealdade dos clientes em uma empresa de locação de equipamentos para 

construção. 

Ademais, para a organização, este estudo teve grande importância, pois lhe conferiu 

um feedback quanto à realidade do relacionamento com seus clientes, analisou suas 

estratégias atuais, verificou sua capacidade de lealdade, identificou seus pontos 
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positivos e negativos em relação ao tema, além de ter proporcionado a possibilidade 

de preparar um plano de ação para melhorar pontos críticos e tomar decisões 

estratégicas assertivas. 

Para o mercado, esta pesquisa ofereceu grande contribuição, pois demonstrou a 

atenção de uma organização em relação ao cliente, à busca da melhoria contínua e 

ao desenvolvimento para atender às necessidades de seus consumidores da melhor 

forma possível. 

Para o pesquisador, pode-se afirmar que esta dissertação contibuiu para 

desenvolver sua capacidade de pesquisa e ampliar seu histórico de trabalhos na 

área de marketing. Por exemplo, na graduação em Administração, no Centro 

Universitário Unifemm, finalizada em 2009, o pesquisador elaborou um trabalho de 

conclusão de curso sobre a satisfação dos clientes em locação de equipamentos 

para construção e, na pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios, nas 

Faculdades Promove, concluída em 2013, redigiu um artigo sobre marketing de 

relacionamento com clientes do mesmo segmento citado acima. Dessa forma, este 

trabalho veio para um maior aprofundamento na área e no segmento e, ainda, para 

coroar uma série de pesquisas correlacionadas.   
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2 Referencial Teórico 

Este capítulo aborda as constribuições dos principais autores sobre lealdade, 

satisfação, qualidade percebida, confiança, valor percebido, outros construtos 

influenciadores da lealdade e modelos teóricos. 

2.1 Lealdade 

Tendo em vista as dificuldades do mercado e o aumento da abrangência do 

marketing de relacionamento, o tema lealdade de clientes vem ganhando cada vez 

mais espaço entre estudiosos e empresários. O assunto apresenta-se também como 

uma estratégia comercial de fazer mais negócios com os clientes já adquiridos, 

embora as influências situacionais e o marketing lutem para provocar o 

comportamento de troca. Assim, lealdade é união de comportamento e ação, é um 

fator central no desenvolvimento de um relacionamento comercial, é um fenômeno 

relacional, é uma medida do relacionamento que o consumidor desenvolve com a 

empresa, marca, produto ou serviço. De fato, o conceito de lealdade ainda intriga os 

pesquisadores, no sentido de seu significado e do que leva as pessoas a serem 

leais a uma empresa, marca, produto ou serviço. Mesmo porque, em primeiro lugar, 

o consumidor desenvolve a ideia de ser leal para, então, manter o comportamento 

(Bergamo et al., 2012) 

Lealdade pode ser descrita como o comprometimento comportamental do cliente em 

resposta a uma ação positiva, em meio a várias opções, de continuar comprando no 

mesmo estabelecimento, tendo em vista os fatores cognitivos, afetivos, avaliativos e 

disposicionais que são componentes de atitude (Larán & Espinoza, 2004; Oliveira, 

Silva, Rodrigues & Lopes, 2015). Então: 

Lealdade é um comprometimento profundo em recomprar ou favorecer um 
produto/serviço no futuro, causando repetição de marca ou compra do 
mesmo conjunto de marcas, não obstante influências situacionais e esforços 
de marketing tenham potencial para causar um comportamento de troca 
(Oliver, 1999, p. 34). 

Segundo Mesquita e Lara (2007, p. 236), “lealdade a marcas é uma forma especial 

de repetição de compras”. Ainda segundo esses autores, são necessárias algumas 
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condições para que esse evento ocorra, tais como: as compras devem ser 

aleatórias, isto é, sem controle e sem previsão de comportamento; a compra deve 

ser real e não apenas uma cotação; a questão da repetição é importante para 

caracterizar o fenômeno; a decisão de compra deve ser por unidade, ou seja, todos 

os envolvidos com a compra devem estar de acordo com o mesmo fornecedor; ser 

leal a uma marca que tenha concorrentes, que no conjunto de diversas marcas se 

destaque por ser, na opinião dos clientes, a marca ótima, que se trata daquela que 

se destacou em todos os parâmetros analisados. Compras repetidas são diferentes 

de lealdade e, caso algumas dessas questões acima mencionadas falhem, podem 

significar a não lealdade. Por isso, é interessante analisar também o pensamento do 

consumidor (Mesquita & Lara, 2007). 

“Lealdade é um profundo comprometimento para recomprar” (Vieira, Matos & 

Slongo, 2009, p.133). Costa et al. (2006) comungam a ideia dos autores acima 

quando dizem que lealdade é um profundo compromisso com compras sucessivas, 

no mesmo estabelecimento, apesar de influências e esforços de marketing da 

concorrência. Por ter um compromisso com a marca, está-se até disposto a pagar 

um preço maior. 

Para contribuir com o conceito de lealdade, Santos e Fernandes (2008, p. 13) dizem 

que “lealdade do consumidor é definida como uma intenção comportamental de 

manter um relacionamento duradouro com o fornecedor de serviços”. Esse 

fenômeno proporciona apenas vantagens para as empresas, como, por exemplo, 

certa frequência de compra, menor sensibilidade ao preço, estreitamento dos laços 

afetivos e recomendações positivas da organização (Santos & Fernandes, 2008). 

Como lealdade não possui conceito universal, existem diversos conceitos 

suplemementares. Assim, Henrique et al. (2013) complementam a definição de 

lealdade, quando dizem que se trata de um profundo compromisso de recompra sem 

sofrer influências situacionais, de marketing ou da concorrência para que o seu 

comportamento mude. Os estudos sobre lealdade estão se intensificando a cada dia 

a fim de estudar os antecedentes e consequentes da lealdade, como satisfação e 

qualidade.  
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Sousa et al. (2013) seguem a mesma linha daqueles autores no que diz respeito à 

lealdade (compromisso de recompra e sem sofrer influência externa para mudança) 

e acrescentam que é um fenômeno que está relacionado ao apreço e ao desejo de 

manter e ampliar o relacionamento, havendo o comprometimento de efetuar o “boca 

a boca” positivo do produto, serviço ou organização. Esse fenômeno significa 

vantagem competitiva, embora seja um grande desafio, uma vez que os 

consumidores são bombardeados por novidades e atrativos da concorrência. Os 

clientes “só estão dispostos a serem leais se forem capazes de perceber que a 

empresa continua sendo a melhor alternativa do mercado” (Sousa et al., 2013, p. 

88). 

A busca pela lealdade dos clientes é uma tarefa bastante praticada pelos 

profissionais de marketing. Com o aumento da concorrência, é conveniente possuir 

clientes leais e reduzir custos. Clientes leais são menos propensos a migrar para a 

concorrência por causa do preço, fazem mais negócios do que consumidores 

“normais” e promovem a empresa por meio da propaganda boca a boca positiva. Os 

compradores leais podem proporcionar mais lucro devido à possibilidade do 

aumento nas vendas pela compra de produtos variados, pela maior frequência no 

estabelecimento e por custarem menos para ser servidos. Isto se dá pelo fato de já 

conhecerem a empresa, os produtos, os serviços, as normas, a equipe; por 

precisarem de menos informações; e, às vezes, até “trabalharem” como funcionários 

temporários, fornecendo informações a outros clientes (Reichheld & Sasser, 1990; 

Anderson, 1998; Butcher, Sparks & O´Callaghan, 2001; Jones & Taylor, 2007; 

Zacharias, Figueiredo & Almeida, 2008). 

A lealdade do consumidor é um importante elemento que possibilita a 
mensuração da relação cliente empresa, permitindo o aumento dos lucros e a 
retenção de clientes. Porém para atingir a lealdade do cliente não basta 
apenas conseguir a repetição da compra, mas sim obter o apreço afetivo e 
emocional do cliente. Isso porque a lealdade é um construto multidimensional 
(Ellis, 2000; Dick & Basu, 1994, citados por Buarque & Mesquita, 2015, p.80), 
composta por uma dimensão comportamental – compras repetidas, e uma 
dimensão atitudinal - aspectos cognitivos e afetivos (Zeithaml, Berry & 
Parasuraman, 1996; Bloemer, Ruyter & Wetzels, 1999; Butcher, Sparkes & 
O’Callaghan, 2001, citados por Buarque & Mesquita, 2015, p. 80). 
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A lealdade é caracterizada pela realização de comportamentos que sinalizam a 

motivação de manter uma relação, incluindo a predisposição de pagar mais, ser 

frequente e fazer propaganda positiva da organização. É o comprometimento com o 

fornecedor, com forte ligação a ele, de forma consistente, estando relacionado a 

uma atitude ou a um comportamento, mesmo com esforços do marketing para 

provocar mudança. Para consumidores com comportamento leal, a ligação é tão 

forte que alguns se sentem parte da empresa e assumem um papel de “advogado” 

do negócio com compras repetidas (Ladeira et al., 2014). 

Com base em comportamentos e atitudes, Mesquita e Lara (2007), Dick e Basu 

(1994) e Larán e Espinoza (2004) mencionam quatro categorias de lealdade:  

 A lealdade verdadeira, que é a combinação de atitude e comportamento, com 

o comprometimento com a marca;  

 A lealdade latente, que é a atitude forte com comportamento fraco, indica 

baixa recompra por algum motivo particular, por exemplo, preço ou 

conveniência de compra;  

 A lealdade falsa ou espúria, que é atitude fraca com comportamento forte, isto 

é, não há comprometimento, mas há recompra. Isso ocorre por alguma 

questão específica, como preço baixo, ou seja, esse tipo de cliente está 

propenso a trocar de fornecedor por qualquer tipo de melhor alternativa;   

 Por fim, a sem lealdade é o não comprometimento (a compra não é regular) e 

a falta de ação (sem atitude, sem preferência).  

Assim, pode-se dizer que nem sempre compras repetidas indicam lealdade, porque 

esta também pode ter sido influenciada por preço e/ou conveniência. A seguir, a 

Figura 1 aborda os tipos de lealdade. 
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Figura 1. Tipos de lealdade. 

Fonte: adaptado de Dick, A., & Basu, K. (1994). Customer loyalty: toward an integrated conceptual 
framework. Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 22, n. 2, pp. 99-114. 

De acordo com Gonçalves, Filho, Ferreira e Veiga (2009, p.136), “estudos anteriores 

consideram elementos externos, como a satisfação e a qualidade, os principais 

antecedentes da lealdade”. Mesquita e Lara (2007, p.239) reforçam os autores 

acima e dizem que “quanto maior for a satisfação do consumidor, maior tende a ser 

a lealdade à marca”. 

Pode-se dizer que lealdade não é apenas uma retenção de clientes. Por isso, é 

preciso entender os comportamentos que os clientes possuem e os seus 

sentimentos ao negociarem com uma empresa que pode fazer com que estes se 

tornem leais. Então, trata-se de não só manter os clientes, como também verificar os 

aspectos comportamentais. Quando uma organização implanta um projeto de gestão 

de relacionamentos, seu objetivo principal deve ser a lealdade dos clientes. Embora 

a lealdade seja o foco, vale mencionar que existem construtos importantes que 

contribuem para este fenômeno, que são: satisfação, qualidade percebida e 

confiança (Bergamo et al., 2012). 

A lealdade e a satisfação podem parecer a mesma coisa. Todavia, segundo 

Gonçalves, Filho, Ferreira e Veiga (2009), quando um cliente está satisfeito, não se 

pode afirmar que ele não trocará a empresa ou produto e nem que a relação de 



27 
 

compra está inserida em suas atividades. Já a lealdade vai além, pois esse 

construto é menos influenciado pelos novos mercados, novas marcas, novos 

produtos, promoções, pressões da concorrência, eventuais dissabores no 

atendimento ou na entrega, ou seja, situações que possam acontecer para que um 

cliente “normal” migre para a concorrência. O relacionamento de uma organização 

com um cliente leal é muito forte, o consumidor é cliente hoje e sempre. Ele se vê 

fazendo negócios com a empresa no futuro, e esse fato é bastante importante para 

os negócios, pois, além de haver um cliente constante, são grandes as chances de 

este divulgar as suas experiências positivas vividas com a empresa. 

Acreditar que clientes satisfeitos são, obrigatoriamente, leais pode ser um 
engano. Em pesquisa realizada por Reichheld (1993), descobriu-se que entre 
65% a 85% dos clientes que trocaram de fornecedor disseram estar 
satisfeitos com o fornecedor antigo. Entretanto, mesmo que a satisfação 
possa não se configurar como um elemento central da lealdade, após a 
lealdade ter sido estabelecida, é difícil que a sua manutenção se desenvolva 
sem a satisfação (Oliver, 1999, citado por Zacharias et al., 2008, p. 5). 

Existem aspectos comportamentais e,ou, atitudinais para se chegar à lealdade, 

sendo preciso ultrapassar algumas fases, entre elas: a cognitiva, vinculada ao 

processamento de informações sobre o produto, serviço, preço e qualidade (o 

consumidor prefere a marca em relação às demais); a fase afetiva, que se trata do 

gostar de contratar o serviço ou gostar do produto, do ambiente, do sentimento e da 

satisfação (afeto em relação à marca) derivada de atitude positiva. A partir dessas 

duas fases, origina-se a intenção de compra, caracterizando a lealdade conativa, 

que se trata do comprometimento e intenção comportamental com a organização 

(influenciado por sucessivas experiências positivas), por meio de um processo de 

aprendizagem. Por fim, tem-se a fase ação, que consiste em ultrapassar a inércia e 

os obstáculos para se tornar cliente da empresa. Gonçalves, Filho, Ferreira e Veiga, 

(2009), além de Mesquita e Lara (2007), Henrique et al. (2013); Oliver (1997); Oliver 

(1999), Larán e Espinoza (2004) e Godinho (2004) endossam o esquema de fases. 

“Conforme esse processo, percebe-se que a consistência do comportamento de 

lealdade se acentua, à medida que o consumidor avança em direção à fase ação” 

(Larán & Espinoza, 2004, p. 56). A Figura 2 resume as fases de formação da 

lealdade. 
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Fase  Características 

Cognitiva 
Lealdade à informação como preço, benefícios, 
qualidade (características), etc. 

Afetiva 

Lealdade causada por afeto: “eu compro porque 
eu gosto”. É sustentada pela satisfação, 
envolvimento, preferência e consistência 
cognitiva. 

Conativa 
Lealdade como uma intenção: “eu estou 
comprometido a comprar”. Sustentado por 
comprometimento e consistência cognitiva. 

Ação 
Lealdade como ação inercial. Sustentada pela 
inércia e custos perdidos. 

Figura 2. Fases de formação da lealdade. 

Fonte: adaptada de Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer. New 
York: McGraw Hill. Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, v.63, n.4 
(special issue), pp. 33-44. 

A partir das fases de formação da lealdade, é possível afirmar que é preciso ir além 

do desejo de querer ser leal, é preciso ação. A intenção e a motivação direcionam o 

consumidor a superar obstáculos e direcionar-se para o agir. Quando se é dado o 

start, as compras futuras tendem a ser mais fáceis devido a experiências e 

obstáculos superados para alcançar os objetivos (Oliver, 1997). “A lealdade torna-se 

um construto sustentado pelo comprometimento e pela inércia de ação, primeiro 

como lealdade cognitiva, depois como lealdade afetiva, segue como lealdade 

conativa e, finalmente com lealdade ação” (Godinho, 2004, p. 48). 

Quando um cliente é leal, ele está bastante envolvido e motivado. Por isso, é difícil 

que ele adquira o mesmo produto ou serviço na concorrência. Engel, Blackwell e 

Miniard (2000), (Godinho, 2004) e Sheth e Parvatiyar (1995) afirmam que lealdade é 

um fenômeno relacional, que existe em todas as áreas em que o ser humano vive: 

relação comercial, amorosa, de amizade, de processos, etc. 

Acredita-se que confiança e lealdade sejam construtos bastante próximos e 

assegurados pela reciprocidade. Quando os consumidores agem de maneira a 

construir confiança, o risco percebido é reduzido, o que possibilita ao consumidor 

pré-julgamento favorável em relação ao vendedor. Quando o risco percebido é 

diminuído e o cliente percebe isso, as chances de o consumidor agir em cooperação 
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em direção à fidelidade são aumentadas, a fim de manter a confiança e demonstrar 

lealdade (Godinho, 2004).   

O aspecto comportamental é de grande importância no processo de construção da 

lealdade. Pode-se dizer que há uma relação de estímulo e resposta, na qual o 

estímulo é o bem ou o serviço ofertado e a resposta é o comportamento de compra. 

Se o consumidor sentir-se satisfeito com o produto, ele se sentirá recompensado e, 

por isso, aumentam as chances de recompra. Já se o cliente sentir-se insatisfeito 

com a transação, ele se sentirá punido, fato que proporciona diminuição de chance 

de novas compras (Ellis, 2000). “A lealdade é vista como busca de continuidade do 

ato recompensador, no caso de experiências positivas com o produto. Se a 

insatisfação ocorre, a probabilidade de compra subsequente ao consumo diminui” 

(Larán & Espinoza, 2004, p. 57). 

De acordo com Oliver (1999), Ellis (2000) e Larán e Espinoza (2004), a satisfação é 

um antecedente da lealdade. A lealdade pode ser formada a partir da satisfação, 

“quando mostra que um cliente satisfeito se sente recompensado pelo consumo do 

produto e tende a buscar essa experiência novamente” (Larán & Espinoza, 2004, p. 

58). 

A lealdade é o ápice do relacionamento entre empresa e cliente. Para atingi-la, é 

preciso que o cliente esteja satisfeito para querer voltar. É preciso que a empresa 

transmita confiança, porque, assim, ele terá segurança no produto ou serviço, a 

consciência da competência da organização e, por fim, o comprometimento que 

motiva uma parte a fazer negócios com a outra (Gonçalves, Filho, Ferreira & Veiga, 

2009). 

Assim, descobrir a lealdade real dos clientes é extremamente importante, bem como 

procurar apresentar os fatores que fizeram com que eles se tornassem leais 

(Gonçalves, Filho, Ferreira & Veiga, 2009). 

Mesquita e Lara (2007) mencionam que existe a lealdade final ou lealdade máxima e 

que, para atingi-la, existem algumas condições: o produto deve ser único; grande 

parte dos clientes rentáveis deve achar o produto desejável; o produto deve ser 
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adorado pelos clientes potencialmente leais; o produto deve ser passível de ser 

inserido em rede social para o consumidor se sentir parte da ideia; e a empresa 

deve estar disposta a investir recursos para popularizar a ideia. Os autores afirmam 

que, caso a empresa falhe em algum tópico descrito acima, o máximo que a 

organização poderá auferir é a satisfação dos clientes. 

De acordo com Larán e Espinoza (2004), a lealdade apresenta aspectos 

comportamentais e psicológicos. Por isso, apenas compras repetidas não 

caracterizam lealdade. Esse fenômeno excede-se, requerendo não só o 

comportamento repetitivo como também uma resposta atitudinal, constituída por 

componentes cognitivos e afetivos. Então, pode-se dizer que este é um construto 

multidimensional, uma vez que os componentes mencionados acima apresentam 

dimensões de acessibilidade, confiabilidade, emoções e sentimentos. 

Os objetivos do marketing de relacionamento são as compras constantes e o 

aumento do envolvimento do cliente com a marca, produto e/ou serviço. Por isso, a 

lealdade é uma ferramenta tão desejada pelos empresários, tão desafiadora para os 

pesquisadores, tão importante para os negócios, tão difícil de ser auferida e tão vital 

para as empresas de grande competitividade em seus mercados (Godinho, 2004). 

No passado, as empresas que possuíam uma boa localização, uma postura 

agressiva na forma de vendas, mas lhes faltavam informação do consumidor, 

causavam certa inércia às pessoas e, por isso, a frequência nas compras poderia 

ser confundida com lealdade (Sousa et al., 2013). 

2.1.1 Retenção de clientes 

Tanto a realidade do marketing nas organizações, como o cuidado com as relações 

passam a ser vitais. O marketing de relacionamento, quando aplicado de forma 

correta, pode auferir o seu maior grau, que é o da lealdade, quando se pensa na 

retenção de clientes (Bergamo, Giuliani, Camargo, Zambaldi & Ponchio, 2012). 

Bergamo et al. (2012) mencionam que é importante manter relações duradouras 

entre vendedores e compradores para melhorar o desempenho da empresa. Essa é 
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uma realidade do marketing de relacionamento que, desde 1980, vem sendo 

mencionado tanto no meio acadêmico como no organizacional. A retenção de 

clientes ocorre quando a empresa consegue manter os consumidores já adquiridos 

com uma oferta, além do produto ou serviço, fortalecendo o relacionamento. 

Uma área que pode oferecer bastantes oportunidades é a retenção dos clientes. 

Esta é o resultado de um bom trabalho do marketing de relacionamento, que 

contribui para o aumento do faturamento e proporciona maior valor da empresa no 

mercado. A qualidade do relacionamento é uma das abordagens que visam ao 

entendimento dos fatores que influenciam a retenção, na perspectiva dos clientes. 

Ela ocorre quando os vendedores conseguem diminuir as incertezas em relação à 

compra ou contratação. Então, para haver retenção de clientes, é necessário 

qualidade percebida, comprometimento e confiança (Bergamo et al., 2012). 

Devido à grande quantidade de oferta de fornecedores, os clientes avaliam não só 

os produtos e serviços, como também os facilitadores para comprar ou contratar, 

sejam fatores que proporcionam prazer ao comprar, questões financeiras, como 

facilidades na negociação e pagamento, propaganda e localização, ou seja, tudo o 

mais conveniente possível para ter economia de tempo e dinheiro (Mesquita & Lara, 

2007). Os autores ainda afirmam que quando esses atributos atendem às 

expectativas do consumidor, este tende a estar mais satisfeito, o que pode 

proporcionar a repetição das negociações e o estreitamento dos laços comerciais. 

2.2 Satisfação 

O marketing de relacionamento é a grande ferramenta que pode proporcionar uma 

relação forte e duradoura com o consumidor. Ele vem da base do marketing, é 

bastante diferente e deve ser colocado em prática pelas organizações (Gonçalves, 

Filho, Ferreira & Veiga, 2009). 

Os serviços estão inseridos em uma indústria altamente competitiva. Por isso, é 

preciso estar atendo às necessidades dos clientes a fim de prestar um trabalho que 

as satisfaça e que seja valorizado pelos consumidores. Além disso, é importante 
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melhorar a cada dia a qualidade destes e gerar impactos na rentabilidade (Gagić, 

Tešanović, & Jovičić, 2013). 

A satisfação dos consumidores pode estar ligada à rentabilidade da empresa. Esse 

construto pode ter influência no lucro e no retorno porque está diretamente ligado à 

recompra e às ações dos consumidores, reinterando a importância da qualidade. 

Também a satisfação está ligada à sobrevivência das organizações, visto que o 

custo para adquirir novos clientes costuma ser maior que o valor gasto para manter 

os bons clientes (Lima, 2015). 

Definir satisfação não é uma tarefa fácil, como dizia Oliver (1997, p.13): “everyone 

knows what [satisfaction] is until asked to give a definition. Then it seems, nobody 

knows”. A satisfação pode ser perspectivada como uma resposta a certa 

necessidade, atendida ou não, um estado psicológico, um juízo global, uma resposta 

cognitiva, uma resposta afetiva ou o resultado de um processo de desenvolvimento 

(Lima, 2015). 

Normalmente, a satisfação está associada ao sentimento pós-consumo de bem ou 

serviço. O julgamento pode ser positivo ou negativo e resulta de comparações entre 

a performance percebida e a expectativa do consumidor. Esse julgamento é medido 

com base no que o cliente esperava receber. Se o resultado final foi de encontro ou 

superou as expectativas, o saldo será de satisfação; caso contrário, o sentimento 

será de insatisfação. Ainda, a satisfação pode estar associada com a comparação 

entre o resultado do produto ou serviço com a memória pré-existente do consumidor 

e pode gerar satisfação ou insatisfação (Lima, 2015). 

Existem diversos conceitos sobre satisfação e um pode complementar o outro. 

Satisfação é a confirmação de suas expectativas pré-consumo (desconfirmação é 

igual à insatisfação), é a comparação de aquilo que o cliente recebe com o que ele 

se sacrifica para obter, é a avaliação subjetiva (expectativa anterior) alinhada com a 

avaliação dos atributos do produto ou serviço, é a resposta do consumidor em 

relação à expectativa e a performance real após o consumo do produto ou serviço, é 

preencher as necessidades e superar as expectativas, é um conceito psicológico de 

bem-estar e prazer resultante da obtenção de um produto ou serviço (Lima, 2015). 
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O construto satisfação passou a possuir maior destaque na academia e no mercado 

a partir dos anos 1980. Apesar disso, não possui uma definição precisa (Larán & 

Espinoza, 2004). “De maneira geral, satisfação é o julgamento formado durante o 

uso ou consumo de produto ou serviço de determinado fornecedor, ou depois dele; 

portanto constitui uma reação ou sentimento em relação a uma expectativa” (Larán 

& Espinoza, 2004, p. 53). O conceito ressalta aspectos emocionais resultantes de 

um processo de compra e consumo. A equação é a seguinte: caso a empresa 

proporcione emoções positivas, clientes satisfeitos; sentimentos negativos, 

consumidores insatisfeitos (Larán e Espinoza, 2004). Oliver (1997) reforça: a 

satisfação deriva-se de um processo de consumo rápido ou mais demorado. 

Veiga (2000) diz que a satisfação é o produto da expectativa do cliente e o que ele 

recebeu ao comprar algo ou contratar um serviço. Storbacka, Strandvik e Grönroos 

(1994), citados por Godinho (2004), dizem que a satisfação vem de dentro e refere-

se às próprias experiências vividas pelos clientes na fruição dos serviços 

contratados, sendo avaliada em termos de valor percebido. 

Conforme Mesquita e Lara (2007), a satisfação pode ser entendida como uma 

surpresa positiva em relação à compra de um produto ou contratação de um serviço, 

ou seja, é o atendimento ou superação de uma expectativa. 

Para reforçar este ponto, Mesquita e Lara (2007) e Branco, Ribeiro e Tinoco (2010) 

dizem que a satisfação é a sensação de prazer que o cliente sente quando compara 

o que ele recebeu com suas expectativas. Assim, um cliente satisfeito é aquele que 

sentiu desempenho superior às suas expectativas. Branco et al. (2010) acrescentam 

que satisfação é a comparação entre os benefícios recebidos e os custos da 

transação. 

Para Marchetti e Prado (2001) e para os autores de um recente trabalho sobre 

determinantes da lealdade, satisfação é “o julgamento do cliente formado antes ou 

depois do uso ou consumo de um serviço de determinado fornecedor, ou seja, é o 

resultado de uma experiência de consumo” (Buarque & Mesquita, 2015, p. 79). 

Pode-se dizer que é uma avaliação de custo versus benefício, além da avaliação 

técnica e de processos. 
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Sobre este tema, Costa, Matias, Pargana, Penela e Reis (2006, p. 43) afirmam que 

“satisfação é o antecedente significante para a atitude de compras futuras e 

intenções de compras repetidas”. 

Oliver (1997) diz que a satisfação somente ocorre quando o consumidor é atendido 

no sentido de realização e consequente prazer relacionado ao consumo. Os 

consumidores possuem necessidades e desejos, de modo que a satisfação está 

ligada a uma dessas características que precisam ser supridas por um produto ou 

serviço. Todos os clientes consomem para estar satisfeitos de alguma maneira, 

existindo três razões: a satisfação é o produto de uma experiência prazerosa; a 

satisfação conforta o consumidor, pois não é preciso recompra e nem proporciona 

arrependimento; e a satisfação premia uma decisão correta. Pode-se dizer que o 

consumidor sempre criará expectativas, ou por já possuir experiência com certo 

produto/serviço ou loja, ou ainda através da busca de informações com terceiros 

acerca de determinado desempenho. Assim, a empresa precisa atingir pelo menos o 

básico esperado pelo cliente, para não desagradá-lo. 

Oliver (1980) criou o Modelo do Paradigma da Desconfirmação, bastante comentado 

na literatura. Ele menciona nesse modelo que o cliente faz uma comparação entre o 

desempenho esperado e o desempenho recebido. Quando o desempenho percebido 

é maior que o desempenho esperado, ocorre a desconfirmação positiva e, por 

consequência, a satisfação. De outro modo, se o desempenho percebido é menor 

que o desempenho esperado, há a desconfirmação negativa e a insatisfação. Por 

fim, se o desempenho percebido é igual ao desempenho esperado, o resultado é a 

confirmação e o sentimento é neutro (Lima, 2015). 

Para complementar esse assunto, (Torres, 2014, p. 653) diz: “The disconfirmation 

paradigm posits that customers have a series of expectations which they either 

confirm or disconfirm during the service experience”. Se a performance exceder as 

expectativas, ocorre a desconfirmação positiva e a satisfação. Porém, se a entrega 

não alcança as expectativas, ocorre a desconfirmação negativa e a insatisfação. A 

satisfação resulta sempre de um processo de comparação, que, por sua vez, é 

influenciada pela qualidade percebida (Lima, 2015). 
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Tendo em vista que o consumidor compara o que recebe com o que já era 

esperado, Festinger (1957) é citado por Godinho (2004) em seu trabalho e ambos 

chamam essa discrepância do que era esperado pelo que foi recebido de 

dissonância cognitiva. Ela diz que todos possuem elementos cognitivos 

(conhecimentos sobre si, sobre o ambiente e seus comportamentos) e a teoria trata 

de explicar que há “a existência de relações de dissonância entre elementos 

cognitivos e que a existência dessa dissonância aumenta a pressão para se tentar 

reduzi-la e evitar seu aumento” (Godinho, 2004, p. 43). 

A satisfação é importante para o futuro de qualquer organização. Ela é verificada 

pela percepção dos clientes e a avaliação dos atributos do fornecedor. Para auferir 

sucesso de longo prazo, a empresa deve buscar a melhoria contínua de seus 

processos, além de introduzir inovações que proporcionem benefícios aos seus 

clientes (Tontini, 2003; Buarque & Mesquita, 2015). 

A satisfação pode ser dividida em dimensão técnica, aquilo que foi entregue ao 

cliente (resultado), e em dimensão funcional ou relacional, que trata da forma como 

o serviço foi executado. Por isso, os atributos devem ser monitorados, revisados e 

melhorados, pois é preciso atender e, se possível, superar as expectativas do 

consumidor, a fim de sobreviver em um ambiente competitivo (Grönroos, 1984; 

Anderson & Mittal, 2000; Buarque & Mesquita, 2015). 

Em setores muito competitivos, a satisfação de clientes é essencial, pois, caso eles 

estejam meramente satisfeitos, poderão ser alvo fácil para a concorrência. Por outro 

lado, com a satisfação elevada, a tendência de manter clientes é amplamente 

aumentada. Em resumo, “a satisfação é um determinante chave das intenções 

futuras dos clientes” (Branco et al., 2010, p. 577). Para reforçar ainda mais a 

importância da satisfação dos clientes, os mesmos autores mencionam que é 

altamente benéfico para a organização possuir clientes satisfeitos, pois as chances 

de se tornarem fiéis aumentam e, no longo prazo, é mais lucrativo manter os bons 

clientes do que atrair novos para substituir os que saem (Branco et al., 2010). 

Para Bergamo, Giuliani, Camargo, Zambaldi & Ponchio (2012), um cliente satisfeito 

é um dos pré-requisitos para a lealdade. Trata-se de uma avaliação que o cliente faz 
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da empresa, levando em conta o que sentiu em relação ao atendimento e tratamento 

que recebeu ao efetuar a compra. Por isso, satisfação é um caminho para melhor 

entender a lealdade. 

Segundo Gonçalves, Filho, Ferreira e Veiga (2009), um cliente satisfeito é aquele 

que tem suas expectativas atingidas ou superadas. A satisfação é o primeiro passo 

para conseguir relações de longo prazo. Logo em seguida, vem a fidelização, que 

pode ser conseguida em decorrência da satisfação ou por causa das relações 

interpessoais e pressão da concorrência, e, como grau máximo, a lealdade. Pode-se 

afirmar que todo cliente leal é satisfeito; não obstante, nem todo cliente satisfeito é 

leal. 

É importante dar atenção às reclamações e ficar atento às insatisfações dos clientes 

(Zacharias et al., 2008). Logo:  

Os clientes, quando insatisfeitos, têm a opção de trocar de fornecedor ou 
expressar suas reclamações (Anderson, 1998). O gerenciamento das 
reclamações deve ser visto como uma ferramenta eficaz tanto para a 
retenção como para a lealdade de clientes (Milan & Trez, 2005). Ações 
corretivas ou mudanças em processos voltados para o aumento do nível de 
satisfação dos clientes deveriam diminuir a incidência de queixas (Anderson, 
1998) e, consequentemente, um incremento no nível de satisfação 
possibilitaria um aumento na retenção e lealdade dos clientes (Reichheld; 
Sasser, 1990; Hallowell, 1996) (citados por Zacharias et al., 2008, p. 5). 

A satisfação é o antecedente da lealdade. Antes da satisfação, estão a qualidade 

percebida, o valor percebido e a expectativa do cliente (Gonçalves et al., 2009). No 

trabalho de Larán e Espinoza (2004), também existe a referência sobre as 

consequências da satisfação. Esses autores discorrem que, sob a ótica do 

consumidor, ele tenderá a ser fiel quando se sentir satisfeito, pois a satisfação 

influencia suas ações futuras. 

Bowen e Shoemaker (1998) e Godinho (2004) também mencionam que, quando o 

consumidor é atendido em suas expectativas, ele tende a ficar mais satisfeito. 

Reforçam ainda que a satisfação é um requisito para a lealdade, embora 

consumidores satisfeitos podem não ser leais. 
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Mesquita e Lara (2007) reforçam o que Gonçalves et al. (2009) mencionam: as 

organizações buscam a satisfação dos clientes, pois esta é o antecedente da 

lealdade, e esse ideal está ligado à repetição de compras, propaganda boca a boca 

e aumento da fatia do mercado, fato que proporciona aumento dos negócios, 

faturamento e lucratividade. Oliveira et al. (2015, p. 135) também acreditam “que 

entre a satisfação e a lealdade existe uma forte relação”. 

No segmento varejista, pode haver formação de expectativas, desconfirmação e 

satisfação que se estendem para satisfação com a loja, satisfação com o produto e 

satisfação com possíveis reclamações. “Ou seja, em todos os estágios, expectativas 

podem ser criadas, desconfirmações encontradas, e níveis de satisfação criados” 

(Mesquita & Lara, 2007, p. 238). “As expectativas são pensamentos que criam um 

padrão de referência para o julgamento do consumidor, quando os resultados são 

diferentes desse padrão, ocorre a desconfirmação” (Larán & Espinoza, 2004, p. 54). 

Para complementar esses autores, Branco et al. (2010, p. 579) dizem que: “se a 

desconfirmação for positiva, tem-se satisfação; se for nula, quando as expectativas 

são iguais ao desempenho, tem-se uma confirmação, isto é, indiferença; e quando a 

desconfirmação for negativa, apresenta-se insatisfação”.  

Diferentemente da qualidade percebida que ocorre no instante da compra, a 

satisfação é auferida não só pelas experiências atuais, como também pelas 

passadas. Então, o evento satisfação é construído no decorrer do relacionamento 

comercial e no acúmulo de compras, de modo que a avaliação é contínua de acordo 

com os benefícios ofertados pela empresa (Milan et al., 2008). Os autores Larán e 

Espinoza (2004) também discorrem sobre esse assunto e mencionam que 

satisfação é o acúmulo de negociações bem-sucedidas e está diretamente ligada a 

intenções de compras futuras, além de determinar a confiança e o comprometimento 

do cliente (consequências da satisfação). 

As primeiras impressões são de extrema importância para os clientes. Caso, nas 

primeiras comercializações, o cliente se sinta satisfeito, maiores serão as chances 

de fortalecer o relacionamento. Além disso, o consumidor satisfeito está diretamente 

relacionado à propensão de tornar-se leal, devido à sua intenção comportamental de 

continuar com a organização (Larán & Espinoza, 2004). 
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Existe a hipótese de que a lealdade é o produto da qualidade e da satisfação. A 

qualidade é percebida quando o serviço tem desempenho superior e, com isso, a 

satisfação desperta a intenção de retorno. Quando os clientes estão satisfeitos, eles 

tendem a ser fiéis, além de contribuírem para a possibilidade de aumentar os 

vínculos afetivos. Assim, a satisfação passa a ser um antecedente forte da lealdade 

(Vieira et al., 2009; Oliveira et al., 2015). 

Na visão de alguns autores, quando os valores e expectativas do usuário são 
satisfeitos a partir da compra ou consumo do produto, o resultado é a 
lealdade (Sheth et al., 2001; Mowen & Minor, 1998). Resultados de testes 
empíricos sugerem forte relação entre as variáveis em estudo. Bolton (1998) 
comprovou que a satisfação com o serviço de uma empresa de telefonia 
móvel estava positivamente relacionada ao tempo que o indivíduo permanece 
como cliente da companhia. Outros estudos mostram que as intenções de 
recompra dependem das atitudes e do grau de satisfação anterior do 
consumidor (Bearden & Teel, 1983; Oliver, 1980; Boulding et al., 1993). Bitner 
(1990) afirma que a satisfação é um antecedente da lealdade, uma vez que 
uma das maneiras de ocorrência da resposta pós-compra do consumidor é 
por meio da confirmação de expectativas e qualidade percebida. Ao testar 
essa relação, Bolton e Drew (1991) encontraram correlação positiva entre os 
dois construtos (citados por Larán & Espinoza, 2004, p. 58). 

De forma diferente dos outros autores, Branco et al. (2010) acrescentam que a 

imagem corporativa é a percepção pública da organização, que também é muito 

importante para a satisfação dos clientes, pois se trata não só do serviço prestado, 

como também das ações que a empresa toma. É possível afirmar que, se a imagem 

for forte, maiores são as chances de se aumentar a credibilidade e a confiança da 

organização. 

Segundo Ellis (2000), Oliver (1999) e Larán e Espinoza (2004), a satisfação é um 

passo importante para auferir a lealdade. Os autores reforçam que esse não é o 

único construto responsável pelo fenômeno lealdade, embora forneçam sustento 

para este estudo e que, após a transformação, a única ligação entre satisfação e 

lealdade são suas origens, pois eles não se misturam e não possuem características 

comuns. 

A lealdade também está intimamente relacionada à satisfação. O cliente 
satisfeito a partir de consecutivas experiências bem-sucedidas é motivado em 
suas intenções futuras em direção à lealdade. Então, entende-se que o 
cliente tenderá a ser leal quando se sentir satisfeito, já que a satisfação 
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influenciará a sua atitude em relação ao serviço (Oliver, 1997). Dessa 
maneira, a satisfação é a melhor preditora da lealdade (Anderson, Fornell & 
Lehmann, 1994; Yang & Peterson, 2004) (citados por Buarque & Mesquita, 
2015, p. 81). 

Então, sabe-se que a lealdade do consumidor e sua satisfação estão conectadas, 

conquanto, alguns dados, como quais aspectos da satisfação influenciam a 

lealdade, e que porção da lealdade é determinada por este construto ainda precisem 

de mais estudos. Tendo em vista esta análise, este trabalho torna-se pertinente 

devido ao seu aprofundamento teórico e à busca de evidências em um setor 

específico (Oliver, 1999; Larán & Espinoza, 2004). 

Bowen e Shoemaker (1998) e Godinho (2004) dizem que é importante manter 

clientes satisfeitos, mas os leais são mais importantes que os compradores 

satisfeitos. “Um consumidor satisfeito que não retorna e não produz uma 

propaganda positiva sobre a empresa não tem valor presente para a organização” 

(Godinho, 2004, p. 44). A lealdade ultrapassa a satisfação, que é o primeiro passo 

correto para atingir a lealdade, pois existem evidências fortes da relação positiva 

entre os dois construtos (Godinho, 2004). 

2.3 Qualidade percebida 

A qualidade em serviços não possui uma definição universal na academia. O que se 

sabe é que esse fenômeno está ligado às necessidades, expectativas e satisfação 

(Lima, 2015). 

“Qualidade é fácil de reconhecer e difícil de definir” (Lima, 2015, p. 31). Um produto 

ou serviço tem qualidade se ele vai ao encontro ou supera nossas expectativas; 

qualidade é um conjunto de características implícitas ou explícitas dos clientes que 

precisam ser atendidas. Qualidade é um conjunto de atributos que vão ao encontro 

das necessidades dos clientes, satisfazendo-o (Lima, 2015). 

Lima (2015) também comenta que qualidade é um sentimento relativo à percepção 

de cada consumidor, pois os atributos que satisfazem as necessidades de um 

cliente, podem não ser o suficiente para outro. É uma questão particular. 
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Existem algumas abordagens associadas à definição de qualidade, são elas: 

abordagem da produção ou do produtor (advém da qualidade da fabricação, um 

produto sem defeitos); abordagem do produto ou serviço (está associada a 

características ou atributos); abordagem do valor (qualidade em função do custo); 

abordagem do utilizador (quando a qualidade corresponde às necessidades 

particulares do consumidor); e abordagem da visão transcendente (qualidade é 

sinônimo de excelência, não é passível de análise, é reconhecida pela experiência, é 

de qualidade se for percebida como tal) (Lima, 2015). 

No que se refere à qualidade percebida, ainda existem muitas divergências em 

relação à sua definição, que podem ser: conformação com especificações, e/ou 

melhoria da conformação com especificações por meio de redução de incertezas, 

e/ou adequação ao uso, e/ou julgamento do cliente sobre a qualidade de um produto 

ou serviço (Milan, Brentano & Toni, 2008). 

Branco et al. (2010) simplificam o conceito de qualidade percebida quando afirmam 

que este é sinônimo de desempenho percebido, ou seja, trata-se dos benefícios 

recebidos em relação aos esforços desprendidos para contratar o serviço. Todavia, 

acrescentam que a qualidade percebida é formada durante todo o período de 

contato com a empresa fornecedora do serviço e, ainda, é influenciada tanto pela 

prestação quanto pela comunicação recebida pelo fornecedor. Além disso, 

mencionam que, quanto maior o desempenho percebido, maior a satisfação do 

cliente. 

O conceito de qualidade não se resume apenas às declarações acima. Esta visa à 

permanência das organizações no mercado por meio da satisfação dos clientes. 

Qualidade é “a força mais importante, capaz de conduzir ao crescimento econômico 

das organizações” (Reeves & Bednar, 1994, p. 419). Em meio a ambientes 

altamente competitivos, trata-se de um diferencial (Lima, 2015). 

Quando se fala de serviços, podemos enfatizar que o futuro das empresas está 

ligado à qualidade da sua prestação. Possuir a habilidade para satisfazer, 

surpreender e até mesmo antever as necessidades dos clientes é o segredo de 

empreendimentos que prezam pela qualidade a fim de construir relações 
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duradouras. A prestação de um serviço de qualidade proporciona satisfação do 

cliente e também contribui para sua lealdade. Além disso, potencializa a 

produtividade, contribui para a redução de custos operacionais, pode melhorar o 

retorno do investimento e prazo desse retorno e ajuda no ganho de mercado. Assim, 

prestar serviço de qualidade contribui para a diferenciação e cria vantagem 

competitiva (Lima, 2015). 

Brochado e Gameiro (2013) discorrem sobre qualidade nos serviços e mencionam 

que percebê-la nesse setor é muito complexo devido à enorme gama de 

características que abrange. Por isso, a definição está em constante mutação devido 

ao aumento das exigências dos consumidores. 

Lima (2015) acrescenta que a intangibilidade dos serviços o torna difícil de ser 

avaliado quanto à sua qualidade, só podendo ser analisado em particular, após a 

percepção que o consumidor demonstrou ao receber um serviço. “A qualidade de 

um serviço é mais difícil de avaliar [...] do que a qualidade de um bem” 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, p. 42).  

De uma forma generalista, a qualidade percebida nos serviços é uma impressão 

geral do desempenho da organização. O encontro do prestador de serviço com o 

cliente pode resultar em demais encontros; por sua vez, esse conjunto contribui para 

um sentimento de satisfação ou frustração. O primeiro contato é importante para 

mostrar ao cliente quão bom o serviço é, de modo que a cada contratação há a 

possibilidade de aumentar ou diminuir sua satisfação e percepção de qualidade 

(Lima, 2015). 

A qualidade em serviços percebida pelo cliente depende do contexto, varia de 

pessoa para pessoa e de situação para situação. A verdade é que os consumidores 

estão cada vez mais exigentes e sua tolerância ao erro é cada vez menor; ou a 

pessoa recebe um bom serviço ou ela achará que o contrato foi ruim (Lima, 2015). 

Todavia, existem alguns requisitos essenciais para fazer com que o cliente perceba 

qualidade e sinta-se satisfeito, são eles: qualidade do material; qualidade do 

relacionamento (as pessoas do atendimento, tratamento e prestação); qualidade das 
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instalações; qualidade do processo (entrega, coleta, desenvolvimento e resultado 

final); qualidade dos equipamentos; e qualidade corporativa (imagem e reputação da 

empresa). Por fim, o serviço é de qualidade se estiver de acordo com o que a 

empresa propõe-se em entregar e, mesmo assim, dependerá da percepção do 

consumidor (Lima, 2015). 

Berry e Parasuraman (1991) já diziam que, para perceber qualidade nos serviços, os 

consumidores recorrem a aspectos tangíveis como o preço, o ambiente físico em 

que ocorrem e a comunicação. Em relação ao preço, se este for baixo, a percepção 

tende a ser no sentido de desvalorização do serviço, ou seja, as expectativas 

diminuem. Se o preço for alto, o cliente costuma esperar um trabalho de alto nível, 

isto é, as expectativas aumentam. Em relação ao ambiente físico, este engloba os 

fatores ambientais como ruídos, odores e limpeza. A estética também toma parte 

nessa análise, com a observação do estilo, da cor e da arquitetura. Ainda há o 

componente funcional do ambiente, como a decoração e o conforto. Tem-se também 

a parte social do ambiente, com a apresentação e os comportamentos pessoais nos 

contatos. Por fim, há o papel da comunicação, que advém da própria empresa e de 

terceiros e tem como objetivo tornar o serviço tangível, razão pela qual os 

comentários e as mensagens devem ser positivas. 

Prestar um serviço de qualidade é ir ao encontro das expectativas dos clientes. É a 

comparação da expectativa com a performance. A qualidade percebida é 

compreendida pelo cliente quando há resposta plena das expectativas iniciais em 

relação ao produto final do serviço. Pode-se dizer que um consumidor satisfeito é 

aquele que percebe qualidade nas suas experiências, sendo traduzido para um 

sentimento de gratificação. Já o cliente insatisfeito surge no momento em que sua 

experiência real traz um sentimento de frustração quando comparada com suas 

expectativas iniciais (Lima, 2015). 

Lima (2015) continua no mesmo caminho a respeito de qualidade percebida pelo 

cliente e enfatiza que esse sentimento está ligado à expectativa. Defende que a 

avaliação da qualidade é a comparação da expectativa com a realidade após a 

prestação do serviço. Grönroos (1982), de outro modo, diz que a interação do 

vendedor com o cliente desempenha também um papel forte na percepção de 



43 
 

qualidade. Os atributos dos vendedores mais avaliados pelos clientes estão 

relacionados à parte técnica (o que é recebido no término da prestação do serviço; o 

cliente se julga satisfeito quando a necessidade nuclear é atendida, ou seja, a razão 

pela qual procurou a empresa) e à qualidade funcional (trata-se da forma pela qual o 

serviço é prestado, incluindo a relação prestador-cliente). 

Após Grönroos (1982), outros autores discorreram de forma a acrescentar sobre a 

questão da qualidade percebida pelos clientes nos serviços, entre eles Rust e Oliver 

(1994), que apresentaram um modelo de avaliação da qualidade resultante de três 

tópicos: qualidade do serviço (o resultado do serviço); entrega do serviço (relações 

interpessoais durante a prestação do serviço); e o ambiente do serviço (parte 

tangível associada ao serviço).  

Em conclusão sobre o conceito de qualidade percebida, três grandes aspectos são 

de fato muito importantes: a qualidade de serviços é mais difícil de ser avaliada que 

a qualidade dos produtos, devido à sua intangibilidade e particularidade; a qualidade 

está relacionada à expectativa inicial e à conclusão do serviço realmente prestado; a 

qualidade do serviço é não só o trabalho, como também a forma pela qual este é 

prestado, o processo por inteiro e o relacionamento (Lima, 2015). 

Até o presente momento, muito se falou sobre expectativas, mas o que são elas? 

São crenças que antecedem a prestação do serviço e possuem desempenho 

importante na avaliação da qualidade e funcionam como referência na apreciação do 

desempenho. Já as percepções são avaliações subjetivas do serviço prestado, com 

base na interação cliente e fornecedor (Lima, 2015). 

Como ocorre a formação das expectativas? Pode-se dizer que a comunicação boca 

a boca, traduzida em recomendações e sugestões, contribui para criar esse 

sentimento positivo ou negativo. Além disso, existem as necessidades pessoais, 

particulares e individuais de cada um, que proporcionam desejos que diferem entre 

os clientes. As necessidades pessoais estão associadas a aspectos físicos, sociais, 

psicológicos e funcionais, que contribuem para moldar a experiência que o 

consumidor deseja sentir com a contratação de um serviço. Outro ponto importante 

é a experiência passada, isto é, o conhecimento adquirido com um serviço 
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semelhante  ou com a empresa prestadora, que influenciará a expectativa futura. Se 

no passado a experiência foi positiva, a expectativa será alta e o cliente esperará 

receber no mínimo o que lhe foi ofertado anteriormente. A empresa possui papel 

fundamental em relação à formação da expectativa, por meio da comunicação que 

difunde. Promessas elevadas aumentam as expectativas dos consumidores; 

entretanto, o não cumprimento é prejudicial (Lima, 2015). 

Parasuraman, Bery e Zeithaml (1991) mencionam que existem dois tipos de 

expectativas e, por consequência, dois tipos de serviços: o serviço desejado e o 

serviço adequado. O serviço desejado é o serviço que o consumidor espera receber, 

é o que o consumidor crê que possa ser o serviço ofertado e que deveria ser o 

serviço ofertado. Já o serviço adequado está associado às expectativas, mantendo o 

nível do serviço como aceitável. A diferença entre o serviço desejado e o aceitável é 

a tolerância. O produto dessa subtração é como um intervalo dentro do qual o cliente 

não repara no desempenho do serviço (quando se excede esse intervalo, a 

percepção pode ser positiva ou negativa). A zona de tolerância pode ser grande ou 

pequena e depende de cada cliente individualmente. É fato que o nível de serviço 

desejado e tolerado depende de pessoa para pessoa e também das situações. A 

experiência passada exerce influência, principalmente no serviço desejado, pois, 

quanto melhor a experiência passada, maior a expectativa em relação ao serviço. 

A qualidade percebida está diretamente ligada à expectativa e ao que o consumidor 

realmente recebeu ao comprar algo. “A qualidade percebida do serviço é uma 

medida de quanto o nível de serviço entregue corresponde às expectativas do 

cliente” (Oliveira et al., 2015, p. 135).  A qualidade percebida é como um 

investimento, já que sua implantação pode ocasionar aumento de clientes e melhoria 

nos lucros (Oliveira et al., 2015). É um elemento extremamente importante para o 

marketing de relacionamento e para as empresas que buscam diferenciar-se no 

mercado (Bergamo, Giuliani, Camargo, Zambaldi & Ponchio, 2012). Ainda, a 

qualidade percebida está ligada à expectativa, ou seja, é a comparação do 

desempenho percebido com o esperado (Godinho, 2004). 

A qualidade percebida pode determinar o mercado em que a empresa atuará no 

futuro e que a qualidade está ligada ao sucesso do empreendimento. Gale (1994), 
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citado por Godinho (2004), diz que, ao oferecer mais qualidade, pode-se aumentar o 

preço e adquirir mais consumidores ligados a esse diferencial e, com isso, diminuir 

os custos gerais com a diminuição do retrabalho. Aprofundam também a definição 

de qualidade, quando comparam qualidade percebida pelo cliente e qualidade 

percebida pelo mercado. A primeira diz respeito à opinião de seus consumidores, já 

a segunda baseia-se na opinião dos consumidores sobre seus concorrentes. 

Segundo Milan et al., 2008, o que realmente importa é o que o cliente percebe como 

qualidade de acordo com seus atributos. Com isso, pode-se mensurar a satisfação 

dos clientes e verificar o desempenho da empresa. “Portanto, pode-se entender a 

qualidade como a percepção atual do cliente sobre o desempenho de um produto ou 

de um serviço” (Milan et al., 2008, p.19). 

Grewal, Monroe e Krishnan (1998), citados por Godinho (2004), discorrem sobre a 

relação do preço na qualidade percebida dos clientes ao constatarem, por meio de 

alguns estudos, que é menos provável que o preço interfira significativamente na 

percepção da qualidade quando inseridos em outros atributos familiarizados pelos 

compradores, como o tipo de produtos ou serviços ou sua categoria. 

A qualidade percebida também está muito ligada à satisfação, pois é o produto da 

expectativa e do desempenho da empresa. Embora satisfação e qualidade 

percebida sejam semelhantes e próximas, elas diferem no sentido de que satisfação 

é o resultado de uma avaliação específica. Já a qualidade percebida é uma 

avaliação do todo da empresa fornecedora (Gonçalves et al., 2009). Parasuraman, 

Zeithaiml e Berry (1988) acreditam que a qualidade precede a satisfação. 

Liljander e Strandvik (1995), citados por Godinho (2004), dizem que a satisfação é 

um preditor melhor que a qualidade e que o consumidor satisfeito permanece leal à 

empresa, ao contrário dos insatisfeitos. Todavia, Parasuraman, Zeithaiml e Berry 

(1988) , Fornell e Johnson (1996), Brady e Cronin Jr. (2001) e Prado (2002), citados 

por Godinho (2004), acreditam que há uma relação positiva entre qualidade 

percebida e satisfação. 
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Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2002), citados por Godinho (2004), dizem que a 

qualidade percebida antecede a confiança, sendo assim, há uma relação positiva 

entre os construtos.  

Há a presunção de que existe a relação entre qualidade percebida e lealdade. A 

qualidade é uma variável que, quando atendida em sua plenitude, passa a contribuir 

para o retorno do cliente; assim, esse construto é determinante sobre o 

comportamento de compra. Haja vista que qualidade interfere na intenção de 

compra e que lealdade é o comprometimento de retorno à loja, pode-se acreditar 

que eles estão positivamente relacionados (Vieira, Matos e Slongo, 2009). 

Nos processos de decisão de compras dos consumidores os três construtos, 
percepção da qualidade→satisfação→lealdade, são estudados nessa 
sequência na academia e também são usados assim para predizer o 
mercado (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2011; Vieira et al., 2009; Fornell et al., 
1996). De acordo com Larán e Francine (2004) e Oliver (1999) a satisfação é 
um importante fator para predizer o comportamento de lealdade dos 
consumidores e também para intermediar a relação entre a percepção da 
qualidade e a lealdade (citados por Oliveira et al., 2015, p. 135). 

Zeithaml (1988), citado por Godinho (2004), diz que qualidade percebida é a 

avaliação que o consumidor faz de um produto e enumera quatro características. A 

primeira trata da qualidade percebida, que é diferente da objetiva, que é qualidade 

mensurável. A segunda diz respeito ao alto nível de abstração, ou seja, 

consumidores diferentes avaliam de formas diferentes, desde os simples atributos a 

valores pessoais complexos. A terceira é uma avaliação global que se assemelha à 

atitude. Por fim, a avaliação da qualidade percebida, que é feita dentro de um 

contexto em que se comparam produtos e serviços substitutos. 

2.4 Confiança 

Rousseau, Sitkins, Burt e Camerer (1998, p. 395) definem confiança como “um 

estado psicológico que compõe a intenção de aceitar a vulnerabilidade com base 

nas expectativas das intenções ou comportamentos de outros”. A seguir, a Figura 3 

relaciona alguns autores e suas definições de confiança. 
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Autores Definições 

Roter (1967) Expectativa mantida por um indivíduo ou um 
grupo de que a promessa, verbal ou escrita, 
declarada por outro indivíduo ou grupo pode ser 
confiada. 

Moorman, Zaltman e Deshpandé (1992) Disposição para confiar em um parceiro de troca 
em quem se acredita. 

Mayer, Davis e Schoorman (1995) Disposição de uma parte em estar vulnerável às 
ações de outra parte, baseada na expectativa de 
que a outra desempenhará uma ação particular 
importante para aquele que confia, 
independentemente da habilidade de monitorar 
ou controlar a outra parte. 

Bhattacharya, Devinney e Pillutla (1998) Expectativa de um resultado positivo (ou não 
negativo) que alguém pode receber baseada na 
ação esperada de outra parte em uma interação 
caracterizada pela incerteza. 

Rousseau et al. (1998) Estado psicológico compreendendo a intenção 
de aceitar uma vulnerabilidade baseada em 
expectativas positivas sobre as intenções ou 
comportamentos do outro. 

Sirdesmukh, Singh e Sabol (2002) Expectativas mantidas pelo consumidor de que o 
provedor de serviços é fidedigno e pode ser 
confiado no que diz respeito ao cumprimento de 
suas promessas. 

Figura 3. Autores e definições de confiança. 

Fonte: Santos, P. M. F. (2012). As relações entre a percepção de que um banco de varejo é 
ambientalmente responsável, a satisfação, a confiança, a lealdade e a rentabilidade de seus clientes 
pessoas físicas (p. 54). Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília. Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade. Brasília, DF, Brasil. 

O construto confiança vem sendo estudado e é o sentimento que está associado à 

percepção de honestidade do parceiro transacional. O cunho emocional está 

presente e liga a confiança à credibilidade do parceiro, ou seja, à expectativa de que 

a palavra seja cumprida. Ainda, a confiança é a base para que haja 

comprometimento (Morgan & Hunt, 1994; Ladeira et al., 2014).  

“Confiança é vista como sendo de grande importância no processo de construção e 

manutenção de relacionamentos de longo prazo” (Ribeiro, 2015, p. 33). A confiança 

engloba o total de crenças que a pessoa possui sobre a forma como percebe a 

empresa, o produto, o serviço, a marca, o vendedor e as instalações da organização 

(Ribeiro, 2015). 
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Uma boa definição de confiança é: “a delegação de alguns elementos, de uma das 

partes para outra, na crença de que esta responderá às expectativas de maneira 

eficaz e eficiente” (Garcia, 2014, p. 46). A partir daí, não há mais a análise de 

comportamento e, sim, a crença de que a outra parte cumprirá com o combinado 

(Garcia, 2014). 

 “A confiança forma-se quando o serviço é experimentado pelo cliente, vendo o 

serviço como consistentemente de nível superior e que a experiência tende a ser 

repetida” (Ribeiro, 2015, p. 34). A confiança pode ser a nível individual ou a nível 

empresarial. Ainda, a existência da confiança em relações comerciais é uma forma 

de seguro contra riscos e comportamentos inesperados (Ribeiro, 2015). 

De acordo com Roque (2016), a confiança do consumidor é a disposição que ele 

tem em crer na capacidade de a marca executar um serviço que afirma poder fazer 

e, ainda, acreditar que a empresa é livre de risco e proporcionará retornos positivos 

ao contratante, haja vista as expectativas do cliente. 

Confiança refere-se à credibilidade do fornecedor e do interesse que o consumidor 

sente em realizar uma operação de troca. É uma variável extremamente importante 

no mundo dos negócios. Quando um consumidor sente a segurança de estar 

contratando uma empresa confiável, quer dizer que a qualidade do relacionamento 

entre cliente e fornecedor é bastante positiva (Bergamo et al., 2012).  

No marketing de relacionamento, o construto confiança é peça importante a ser 

analisada. Isso porque esse sentimento reduz a incerteza em ambientes em que o 

cliente se sente vulnerável. O cliente procura marcas em que ele pode confiar. Por 

isso, é possível afirmar que as líderes de mercado são empreendimentos que 

oferecem segurança aos compradores, tendo em vista o risco que é comprar e 

contratar. Quando o cliente sente consistência na organização, isso torna mais 

provável a ação de recompra (Roque, 2016). 

Em uma relação comercial, se uma das partes acredita que a outra proporcionará 

ganhos positivos, a confiança é alimentada. Dessa forma, ambas as partes devem 

continuar a cumprir suas obrigações para continuar a produzir uma relação ganha-
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ganha. Assim, as partes acreditam que os resultados positivos não são apenas 

momentâneos, mas continuarão no futuro (Ribeiro, 2015). 

Gonçalves et al. (2009) reforçam a importância da confiança nos negócios. Quando 

o cliente se sente seguro ao comprar, acredita que seu risco é pequeno, há pouca 

incerteza e sente credibilidade da organização. Quanto maior a confiança, maiores 

são as chances de o cliente sentir-se comprometido com a organização, fato este 

que contribui para a lealdade. 

Nos negócios, as pessoas procuram parceiros com quem podem contar, em quem 

se tem confiança. Com isso, se uma parte confia na outra, as intenções 

comportamentais positivas se fortalecem (Ribeiro, 2015). 

Ribeiro (2015) também comenta que a confiança não depende somente de leis, 

regulamentações do setor, contratos e outras formalidades que podem ser inseridas 

no negócio. Na verdade, confiança depende mesmo do profissionalismo da 

organização e da boa intenção do consumidor. Por exemplo, quando um cliente 

realiza um contrato longo com um prestador de serviços, o consumidor tem que 

sentir a segurança de que o fornecedor cumprirá com o combinado, mesmo com as 

adversidades que possam surgir. Por outro lado, a empresa espera do contratante 

que ele cumpra com o combinado e mantenha os pagamentos conforme previsto. 

Com isso, a relação será forte, duradoura e confiável para ambas as partes. 

Acredita-se que a relação entre confiança e comprometimento é muito forte e 

diretamente proporcional. Em transações de maior risco e complexidade, é preciso 

haver confiança, pois, consequentemente, o comprometimento com o 

relacionamento tende a aumentar. Esses dois construtos são determinantes para o 

sucesso em estratégias de marketing, visto que ambos preservam o relacionamento 

de longo prazo (Gonçalves et al., 2009). 

A confiança tem sido discutida como um atributo inicial, na formação e na 

manutenção de uma relação de troca. A confiança fomenta o relacionamento. Quem 

confia acredita que a outra parte será honesta e não tirará vantagens indevidas, 

mesmo que tenha a oportunidade. Porém, a confiança não é um sentimento que se 
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mantém para sempre. A confiança é um sentimento frágil, que está sujeito a 

mudanças e, se rompido, é difícil de ser reconstituído (Ribeiro, 2015). 

Sousa, Silva e Sousa (2013) acrescentam que, para transações não presenciais, 

como as virtuais, a confiança passa a ser um atributo bastante relevante. Por isso, é 

preciso empreender esforços para fornecer valor aos clientes. 

É possível afirmar que confiança é imprescindível em qualquer relação. É um 

sentimento de segurança, sendo que seu comportamento é guiado por intenções 

positivas de si e de seu parceiro (Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 2001; 

Buarque & Mesquita, 2015). Gundlach e Murphy (1993) também acreditam que 

confiança é a base para qualquer relação humana. Por isso, a confiança dos clientes 

em empresas de serviços é fator determinante para gerar compras no presente e no 

futuro (Garcia, 2014). 

Em serviços, a questão confiança é ainda mais fundamental, porque os clientes não 

compram um produto e o levam imediatamente para sua residência, mas, sim, 

contratam uma promessa implícita ou explícita de algo que poderá ou não ser 

cumprida. “A confiança é a peça chave para o sucesso” (Buarque & Mesquita, 2015, 

p. 80). 

Quando os consumidores confrontam os riscos, o sentimento de confiança torna-se 

essencial para o sucesso da transação de mercado. Proporcionar a diminuição de 

riscos é fator importante para gerar confiança e, por consequência, criar 

relacionamento e lealdade entre as partes (Garcia, 2014). 

O resultado da satisfação é a confiança, pois “confiança é expectativa mantida pelo 

consumidor de que o provedor de serviços é responsável e pode ser confiável na 

entrega de suas promessas” (Sirdeshmukh, Singh & Sabol, 2002, citados por 

Buarque & Mesquita, 2015, p. 80). 

Berry (1996) “posiciona a confiança como a mais poderosa ferramenta de marketing 

de relacionamento à disposição de uma companhia” (citado por Godinho, 2004, p. 

44). Os estudiosos Gundlach e Murphy (1993) e Nooteboom, Berger e 
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Noorderhaven (1997), além dos práticos Garbarino e Johnson (1999) e Tax, Brown e 

Chandrashekaran (1998), citados por Godinho (2004), concordam que confiança é 

determinante para a construção de lealdade. 

Ribeiro (2002) e Godinho (2004) dizem que confiança é um conjunto de sentimentos 

positivos em relação à outra pessoa e que suas intenções e suas ações são 

honráveis e íntegras. Como consequência, as partes desejam continuar se 

relacionando com o objetivo de obter bons resultados. Morgan e Hunt (1994) 

corroboram essa ideia e mencionam que só existe confiança se uma parte acreditar 

na outra, porquanto a confiança está relacionada às características pessoais das 

partes. As qualidades necessárias são: consistência, competência, honestidade, 

justiça, responsabilidade, utilidade e benevolência. 

Diversos autores, como Berry (1995), Dwyer, Schurr e OH (1987), Moorman, 

Deshpandè e Zaltman (1993) e Morgan e Hunt (1994) acreditam que o construto 

confiança é um ingrediente extremamente importante para o sucesso (citados por 

Godinho, 2004). Outros acreditam que confiança e lealdade estão diretamente 

relacionados. Quanto maior a confiança, maiores e mais arriscadas são as 

transações e maiores são as chances de as partes se comprometerem com o 

relacionamento (Morgan & Hunt, 1994; Moorman, Deshpandè & Zaltman, 1993; 

Garbarino & Jonhson, 1999; Sirdeshmukh, Singh & Sabol, 2002; citados por 

Godinho, 2004). 

É possível avaliar a confiança a partir de três fatores ou características daquele em 

quem se confia (trustee). O primeiro diz respeito a habilidade, competência ou 

expertise que capacitao parceiro a possuir influência quanto a algo específico. O 

segundo fator é a benevolência ou acreditar que aquele em quem se confia deseja 

fazer sempre o bem para o parceiro, sem desejar lucros exorbitantes. Quando há 

uma desconfiança em relação ao oportunismo do parceiro, a tendência é de a 

confiança diminuir (Morgan & Hunt, 1994). Por último, mas não menos importante, 

há a integridade: acredita-se que a pessoa em quem se confia possui princípios 

bastante aceitáveis, como honestidade, manutenção de promessas e ética. Isso 

ocorre devido à consistência das ações, bons comentários de terceiros e do senso 
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de justiça do parceiro em quem se confia, que reforçam sua integridade (Santos, 

2012). 

As características mencionadas acima, juntamente com a propensão de confiar, 

favorece o desenvolvimento da confiança empresa-cliente-empresa. Se o 

consumidor assume um risco e o resultado é positivo para ele, a percepção de 

confiança é aumentada. E o oposto também é verdadeiro (Santos, 2012). 

Sirdeshmukh et al. (2002) já diziam que em um ambiente de troca comercial entre 

uma empresa de serviços e o cliente, a confiança é avaliada por dois modos: um, 

pelos funcionários; e dois, pelos meios gerenciais. A confiança nos empregados faz 

referência à percepção dos clientes quando em negociação, pois o comportamento 

da equipe da empresa é avaliado e contribui ou não para a confiança. Nesse 

momento, a questão da habilidade mencionada acima vem à luz, como a 

experiência no serviço que a empresa pratica, a motivação do funcionário e a 

resolução de problemas de forma satisfatória e perceptível para o consumidor. De 

outro modo, o segundo tópico é em relação às práticas gerenciais do 

empreendimento como um todo.  

Além disso, a confiança prediz o valor percebido e a lealdade, enquanto o valor 

percebido explica a lealdade (Santos, 2012). Sullivan & Peterson (1982) e Godinho 

(2004) dizem que a confiança é tão importante para relações de longo prazo que 

“onde as partes tiverem confiança umas nas outras, então haverá caminhos pelos 

quais as duas partes poderão trabalhar sem dificuldades” (Godinho, 2004, p. 46). 

Morgan e Hunt (1994) e Godinho (2004) mencionam que algumas variáveis 

influenciam de forma positiva ou de forma negativa o construto confiança, por 

exemplo: valores compartilhados e comunicação aberta (positivo) / comportamento 

oportunístico (negativo). 

Acredita-se que a confiança é um determinante da lealdade, que é dividida em 

lealdade comportamental (repetição de compra) e lealdade atitudinal (compromisso 

com a empresa), de modo que esse construto poderia influenciar qualquer uma das 

ramificações da lealdade (Roque, 2016). Já Morgan e Hunt (1994) reforçam os 



53 
 

argumentos de Roque (2016) em partes, visto que os autores afirmam que 

estudaram apenas a lealdade atitudinal (compromisso) e, com isso, concluíram que 

a confiança influencia esse tipo de lealdade. 

Para trocas relacionais, o construto confiança tem papel fundamental, além de 

contribuir para o fortalecimento das relações de longo prazo. A confiança, quando 

baseada no relacionamento, provém de diversas relações bem sucedidas. São 

diversas trocas, riscos assumidos e o cumprimento das expectativas que fortalecem 

as partes para confiarem uma na outra e aumentarem o volume das trocas e dos 

recursos envolvidos. Por isso, acredita-se que confiança é um antecedente da 

lealdade. As repetidas ações de sucesso do fornecedor podem reduzir o sentimento 

de risco do cliente, contribuindo para que ele deseje continuar fazendo trocas 

comerciais com o mesmo empreendimento (Santos, 2012). 

Morgan e Hunt (1994) mencionam que a confiança entre os parceiros comerciais 

estimulam algumas ações, tais como o empenho das partes para manter o 

relacionamento por meio da cooperação, a resistência da oferta de curto prazo da 

concorrência em prol de benefícios de longo prazo, decorrentes do relacionamento, 

e uma visão com prudência das ações do parceiro porque se acredita que ele não 

agirá com oportunismo. 

Garcia (2014) menciona que há uma relação consolidada entre confiança e lealdade. 

Esse construto é uma variável antecedente da lealdade. “A confiança do consumidor 

em empresas de serviço pode gerar um relacionamento que fortalece a intenção de 

recompra” (Garcia, 2014, p. 47). 

Na visão de Roque (2016), a literatura apresenta mais estudos sobre confiança e 

lealdade quando a lealdade é conceituada como um comportamento de recompra. 

Alem disso, na maior parte das vezes, a confiança do consumidor influencia na sua 

lealdade. 

A confiança está próxima da lealdade. Quando os riscos de queda de qualidade, 

produção e desempenho do fornecedor são diminuídos, aumenta-se o sentimento de 

confiança, o que, por consequência, contribui para a lealdade (Buarque & Mesquita, 
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2015). Santos (2001) reforça esse raciocínio quando diz que a confiança impacta 

diretamente a lealdade, pois é importante em todas as relações, comerciais 

inclusive, sendo fundamental para a construção de relacionamentos fortes e 

duradouros entre empresa e cliente. Quando o consumidor tem a confiança de que 

terá sucesso em suas negociações futuras, as chances de continuidade e, 

consequentemente, de lealdade são aumentadas. 

Para que haja lealdade, a confiança entre as partes deve ser enorme. Para que o 

cliente seja leal, ele precisa confiar na empresa, que deve passar a imagem de 

íntegra e atender ao cliente da forma que ele precisa (Godinho, 2004). 

2.5 Valor percebido 

O conceito de valor é investigado e conceituado em diversas áreas, como economia, 

sociologia, antropologia, psicologia e administração. Então, “as pessoas fazem suas 

escolhas tendo por preferência seus valores pessoais” (Saraceni, 2015, p. 36). Os 

valores são representações cognitivas e transformações das necessidades 

humanas. São parâmetros que guiam os processos pessoais e guiam as ações. Os 

valores normalmente são incorporados através da história, cultura e 

desenvolvimento econômico e são formados pelos desenvolvimentos pessoal, 

social, econômico, histórico e cultural (Saraceni, 2015). 

Rokeach (1973, p. 25), mencionou que: 

Dizer que uma pessoa tem um valor é dizer que ela tem uma crença 
prescritiva ou provável que um específico modo de comportamento ou estado 
final da existência é preferido a um modo oposto de comportamento ou 
estado final. Essa crença transcende a atitude em relação a objetos ou em 
direção a situações; ela é um padrão que guia e determina a ação, atitudes 
em relação a objetos ou situações, ideologia, apresentação de si mesmo aos 
outros, avaliações, julgamentos, justificações, comparações de si mesmo com 
os outros e tentativa de influenciar os outros. 

Os valores podem ser percebidos e observados com base em tipos específicos de 

atitudes; tipos de crenças; um conjunto de crenças e concepções desejáveis; metas 

e objetivos; necessidades; preferências; e cultura. A cultura influencia em grande 
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parte os comportamentos. “O valor repousa no coração da maioria das definições de 

cultura” (Saraceni, 2015, p. 37). 

Em ciências econômicas, o valor tem uma concepção material. “O produto tem valor 

de acordo com sua utilidade, representada pelo preço” (Saraceni, 2015, p.37). Já 

dizia Porter (1985) que valor é o que os clientes estão dispostos a pagar (uma 

abordagem do pensamento econômico). Em contrapartida, Richins (1994) contesta 

que o valor seja propriamente dito um valor econômico e vinculado somente ao 

preço. Este autor acredita que valor vai além disso, sendo denominado valor de 

posse, referindo-se principalmente ao valor de uso do produto ou serviço. 

No marketing, o valor tem tido cada vez mais espaço nos estudos e sido cada vez 

mais difundido na academia e nas organizações. Na perspectiva de marketing 

empresarial, o que mais se estuda é o valor percebido pelo cliente. Esse é o 

conjunto de benefícios recebidos, como os econômicos, técnicos, de serviços e 

sociais, em contrapartida ao preço pago pelo produto ou serviço (Saraceni, 2015). 

Já dizia Saraceni (2015) que os conceitos como valor e qualidade são muito 

complexos e confusos, pois em muitos casos esses construtos são confundidos com 

adjetivos imprecisos como luxo, bens, brilho ou peso. 

Na literatura econômica, em diversos momentos, valor tem sido considerado preço. 

Já em marketing, pode-se dizer que os estudos vão muito além disso. Os trabalhos 

são direcionados com o foco no cliente. É possível afirmar que há influência da 

psicologia e da sociologia para buscar as percepções de valor das pessoas e buscar 

compreender o que leva um indivíduo a comprar ou contratar algo (Saraceni, 2015). 

Para reforçar, Richins (1994, p. 504) afirma que “há muitas razões para acreditar 

que o valor econômico não pode capturar totalmente o valor real de muitos dos 

objetivos possuídos pelos consumidores”. 

Então, vejamos as teorias de valor de acordo com quatro taxonomias. A primeira é a 

teoria de valor como transação específica, que menciona que o valor é percebido 

como economia feita em uma transação comercial (visão totalmente econômica, de 

preço). A segunda diz respeito à qualidade ajustada ao preço, em que o valor é o 
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resultado da equação qualidade percebida dividida pelo preço do produto ou serviço. 

A terceira é a teoria orientada pela utilidade, que se fundamenta na ponderação da 

utilidade do produto ou serviço e nos sacrifícios necessários para obtê-lo, ou seja, é 

a utilidade de um produto ou serviço baseada no que é dado em troca. Por último, a 

quarta teoria é a experimental e defende que o valor é influenciado pela experiência 

e depende da situação, ou seja, é a interação de sujeito e objeto e preferências 

pessoais (Saraceni, 2015). 

É impossível deixar de mencionar o que Kotler e Keller (2006) dizem a respeito de 

valor. Os autores mencionam que valor é o resultado de uma equação, sendo que 

benefícios auferidos são comparados com os custos tangíveis e intangíveis 

despendidos pelo consumidor e, além disso, é a combinação de qualidade, serviços 

prestados e preço.  

Como em vários construtos, em valor percebido, não é diferente que existem 

diversas variações em relação ao conceito dessa percepção. De forma geral, valor 

percebido é a compreensão da avaliação por parte do cliente da utilidade de um 

produto ou serviço, tendo como base o que ele desembolsará. Ou, ainda, é o que se 

recebe pelo que se paga (Roque, 2016). 

O termo valor para o cliente tem muitos significados e também denominações. As 

mais comuns são: valor para o cliente, valor percebido pelo cliente ou valor recebido 

pelo cliente; em inglês, customer value (Saraceni, 2015). 

O valor percebido é a diferença entre o benefício recebido e o custo da aquisição ou 

contratação. Os custos percebidos podem ser financeiros, de tempo, de energia ou 

estresse que o cliente passou para aquisição (Roque, 2016).  

Zeithaml (1988), em seus estudos, concluiu que valor percebido pode possuir quatro 

significados: valor percebido como preço (visa à ótica do custo); valor como tudo o 

que quero em um produto (observa-se a utilidade); valor como significado da 

qualidade que obterei pelo custo que possuirá (é o trade-off entre preço e 

qualidade); e, por último, valor percebido pelo significado do que foi recebido pelo 

que foi pago (é o chamado custo-benefício).  
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Então, qualidade e preço são tópicos importantes em valor percebido. A qualidade 

de um produto ou serviço é avaliada pelo consumidor como alta ou baixa, 

dependendo de seus atributos em relação a outros produtos ou serviços 

considerados substitutos pelo cliente. Já o preço é avaliado pelo comprador como 

um indicador do que é sacrificado para finalizar uma compra ou indicador de 

qualidade (Roque, 2016). 

Zeithaml (1988) discorre sobre valor percebido e menciona que os entendimentos 

desse construto são abrangentes e excedem a expectativa do cliente e a qualidade 

percebida. Já a percepção de valor é a diferença entre expectativa do consumidor e 

o desempenho da empresa, tendo como alicerces a qualidade e o preço (Zeithaml, 

1988; Ladeira, Santini, Araujo & Finkler, 2014). Ainda, Buarque e Mesquita (2015, p. 

80) dizem que: 

Valor percebido é a avaliação total do consumidor sobre a utilidade de um 
produto, baseado em percepções do que é recebido (benefícios) e do que é 
dado (sacrifício). No setor de serviços o valor percebido é muito influenciado 
pelas características pessoais (culturais, psicológicas, influências de grupos 
de referência) do consumidor. 

Santos e Fernandes (2008, p. 14) fortalecem os autores acima quando dizem que 

“valor percebido refere-se à avaliação do consumidor quanto aos benefícios e custos 

de se manter um relacionamento com a empresa”. Afinal, mesmo que o consumidor 

receba benefícios, caso o custo seja muito elevado, menor será a chance da 

recompra e, por consequência, menor a evidência da lealdade, tendo em vista que o 

valor percebido é um dos antecedentes da lealdade, independentemente do tipo de 

serviço (Santos e Fernandes, 2008). Na mesma direção, Sousa, Silva e Sousa 

(2013) definem o valor como a diferença do que é recebido em relação ao que é 

dado à empresa. 

 “O valor percebido pelo cliente é a avaliação dos benefícios agregados pelos 

serviços ou produtos adquiridos” (Branco et al., 2010, p. 579). Para Gale (1994), 

valor refere-se à qualidade oferecida a um preço justo. Para Peter e Olson (1993), 

valor relaciona-se com qualidade ou vantagem oferecida ao cliente, quando 

compram ou contratam serviços. O cliente busca a satisfação de suas necessidades 

e de seus desejos e, por meio do valor percebido, avalia o que foi recebido. Já as 
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empresas buscam aumentar o valor dos serviços, com o aumento da oferta de 

benefícios ou diminuição de custos. Vale ressaltar que o valor percebido é fator 

determinante de satisfação e influenciador de compra (Branco et al., 2010). 

O valor percebido pelo cliente é um importante fator de sucesso do negócio e é 

considerado uma vantagem competitiva. Além disso, é uma das bases das 

atividades do marketing organizacional. É também uma estratégia para atrair e reter 

clientes e que explica bastante o comportamento do consumidor (Saraceni, 2015). 

A riqueza do conceito valor, para o cliente, abrange diversos pontos, pois engloba de 

contextos pré e pós uso de produto ou serviço, de tarefas cognitivas como 

preferência e avaliação e de diversos critérios de avaliação como os atributos dos 

produtos ou dos serviços (Parasuraman, 1997). 

Esse construto é bastante importante no marketing de relacionamento com o cliente, 

porque é a capacidade de a empresa oferecer um valor superior aos clientes e tê-lo 

como vantagem competitiva. Esses valores podem ser melhorar a qualidade do 

produto ou do serviço e diminuir esforços de compra. Tais fatores contribuem para a 

satisfação dos clientes e, consequentemente, podem ter uma relação positiva com a 

lealdade (Ravald & Grönroos, 1996; Godinho, 2004). 

O valor percebido é um antecedente da satisfação. Esse construto possui diferentes 

significados. Gonçalves et al. (2009) mencionam que é a relação entre a qualidade 

recebida pelo cliente e o custo gasto para a aquisição, é a diferença entre o 

benefício recebido e o custo total em comparação com a concorrência e é o 

resultado entre qualidade percebida e custo percebido. 

A satisfação dos clientes depende do valor que eles adquiriram no processo de 

compra. Valor é o produto de sacrifício do cliente para comprar versus benefício 

ofertado pela empresa. Os sacrifícios podem ser preço, frete, manutenção e riscos, 

enquanto os benefícios podem ser qualidade, serviço, assistência técnica e preço. 

Logo, a satisfação depende do valor percebido, ou seja, há uma relação positiva 

entre eles (Godinho, 2004). 
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O processo de compra é um fenômeno complexo, vai além de simplesmente 

comprar um produto ou contratar um serviço. O processo de compra “envolve a 

motivação e as avaliações desta experiência, atribuindo-se um valor a estes, que 

são ligados aos benefícios e sacrifícios do consumo” (Barros, 2015, p. 24). 

Barros (2015) menciona que o construto valor percebido possui aspectos variados, 

pois abrange benefícios funcionais e psicológicos. O mesmo autor ainda comenta 

que esse construto está associado à satisfação e à lealdade. 

Berry e Parasuraman (1991), citados por Godinho (2004), dizem que as estratégias 

mais comuns utilizadas pelas empresas para agregar valor é melhorar as 

características técnicas dos produtos e/ou ofertar mais serviços. Ravald e Grönroos 

(1996), citados por Godinho (2004), mencionam os cuidados que as empresas 

devem tomar ao utilizar essas ações e que essas devem estar atentas às 

necessidades dos consumidores para não adicionarem algo insignificante. Afinal, 

este fato aumenta os custos que, por sua vez, podem ser repassados sem que o 

valor percebido aumente: ganha-se mais e gasta-se mais por isso. Estas podem ser 

apenas ações de curto prazo, que fogem do objetivo principal, que é o 

relacionamento duradouro, com satisfação e lealdade. 

Um dos desafios da organização é identificar como proporcionar valor para seus 

clientes. Com base nisso, pode-se dizer que os empreendimentos que buscam 

proporcionar valor para seus consumidores estão mais preocupadas em identificar 

os problemas atuais e eventuais que possam surgir e, depois, procurar soluções 

para estes, ao invés de vender produtos e serviços. As soluções podem ser criação 

e desenvolvimento de produtos ou serviços, parcerias com a concorrência para 

atender às necessidades dos clientes e até mesmo indicação de outro fornecedor 

para seus compradores (Saraceni, 2015). 

Para uma empresa maximizar seu lucro no longo prazo, a organização deve 

proporcionar valor superior para seu público-alvo. Para que isso ocorra, a 

organização deve estar orientada para o cliente e para o concorrente, dando 

importância para ambos (Saraceni, 2015). 
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Criar valor é, para o marketing, um conceito muito importante e fundamental para as 

ações organizacionais. Criar valor percebido, excelente para o cliente, deve ser o 

objetivo principal do empreendimento, pois se trata de uma das chaves para o 

sucesso do negócio, uma vez que tem caráter de posicionamento diferencial. Valor 

percebido está ligado a satisfação e retenção de clientes devido à sua característica 

de oferecer valor superior para seus consumidores (Saraceni, 2015). 

Haja vista que criar valor para o público-alvo possui uma natureza multidimensional, 

que deve pertencer ao conjunto das estratégias de marketing do negócio, qualquer 

pessoa ligada à empresa tem a capacidade de criar valores para o consumidor 

(Porter, 1985). 

Valor percebido é um dos construtos mais importantes para se obter vantagem 

competitiva. Além do mais, é bastante importante na decisão de recompra 

(Parasuraman, 1997). 

Saraceni (2015) afirma acreditar que existam cinco categorias de valor que os 

consumidores consideram importantes e que podem ser fornecidas pela empresa 

em um produto ou serviço, como a seguir. 

A primeira é o valor funcional, que pode ser entendida como a utilidade de um 

produto ou serviço que pode ser avaliado de acordo com as características físicas, 

especificações técnicas e utilidade funcional, como: desempenho, preço, qualidade e 

durabilidade. Precisa-se de melhoria continua (Saraceni, 2015). 

A segunda é o valor social, que é uma utilidade percebida por meio da associação 

com um ou mais grupos específicos. O elemento importante é a percepção de como 

as pessoas se comportam no processo de consumo. As características importantes 

são: cultivo de relações de longo tempo e reforço visível do item de consumo 

(Saraceni, 2015). 

A terceira categoria diz respeito ao emocional, que decorre da sua capacidade de 

despertar estados afetivos e sentimentais, como, por exemplo, conforto, segurança, 

romance, paixão, confiança, amizade e lealdade. A característica importante é que é 
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necessário reforço periódico por haver necessidade de relações próximas (Saraceni, 

2015). 

A quarta categoria menciona o valor epistêmico. Trata-se da capacidade de 

despertar curiosidade, propor novidade ou prazer de conhecer. É preciso fornecer 

algo novo ou diferente. A característica importante é a necessidade da variedade 

para tirar proveito da vantagem da incerteza (Saraceni, 2015). 

A quinta e última categoria é o valor condicional, que está associada a uma situação 

específica ou ao contexto do responsável pela escolha. Os valores percebidos são 

os antecedentes físicos ou contingências sociais. As características importantes 

desta categoria são as oportunidades de tirar vantagem do acaso, possíveis 

promoções e respostas rápidas (Saraceni, 2015). 

Saraceni (2015) acredita que é importante as empresas criarem valor para seus 

clientes e serem eficientes e eficazes na tentativa de satisfazer suas necessidades, 

pois a ideia do marketing é criar oferta de valor, em que a efetividade será escolher 

ações que respondam ao mercado. Quanto mais satisfeitos os consumidores forem, 

melhor será a percepção deles em relação aos benefícios que a empresa incorporou 

aos seus produtos e serviços. Maior satisfação, maior valor e maior produtividade 

são os desejos dos empreendedores a fim de garantir a sobrevivência do negócio e 

o crescimento lucrativo. 

O profissional de marketing precisa conhecer o mercado para proporcionar criação 

de valor. Churchill e Peter (2000) mencionam que o marketing voltado para o valor 

deve apoiar-se em alguns princípios básicos, como concentrar em ações que 

proporcionam valor para o cliente, apresentar aos clientes valores superiores que os 

da concorrência, mudar o ambiente de competição de mercado para aumentar as 

chances de fazer mais negócios, treinar e capacitar a equipe para ela proporcionar 

ações eficientes e eficazes para os clientes, implementar o melhoramento e 

monitoramento sistemático e de controle do negócio e, por último, verificar as ações 

implementadas à vista dos stakeholders. 
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Segundo Berry e Parasuraman (1991), citado por Godinho (2004), a qualidade 

percebida é um condutor do valor percebido, uma vez que a comparação entre 

benefícios e custos existe. Então, qualidade percebida e valor percebido possuem 

relação e determinam a intensidade do relacionamento entre cliente e empresa. 

Acredita-se que valor percebido e lealdade sejam construtos próximos. Para 

conseguir a lealdade dos clientes, a empresa precisa focar seus esforços para fazer 

bem feito o que prometem (cumprir o prometido), pois isso cria valor para os clientes 

e faz com que se sintam atraídos pela marca e a acompanhem por onde for (Roque, 

2016). 

Roque (2016) menciona também que o valor percebido desempenha um papel 

importante na formação da lealdade, principalmente em mercados altamente 

competitivos.  

O mesmo autor ainda discorre sobre as confusões que as pessoas fazem em 

relação aos construtos satisfação e valor percebido. Por isso, ele afirma que valor 

percebido e satisfação são construtos distintos porque a percepção de valor pode 

ser auferida sem que o consumidor tenha comprado um produto ou contratado um 

serviço. Por outro lado, a satisfação é o resultado de uma experiência positiva de 

compra de produto ou obtenção de serviço. Além disso, o valor percebido influencia 

de forma direta a satisfação e influencia indiretamente a lealdade, por meio da 

satisfação (Roque, 2016). 

2.6 Outros construtos influenciadores da lealdade 

A seguir, mencionam-se outros construtos não diretamente relacionados ao objetivo 

geral e aos objetivos específicos desta pesquisa, mas que se fazem importantes 

para seu desenvolvimento. 

2.6.1 Custos percebidos 

Os custos percebidos estão ligados às opções de escolha do consumidor. Para 

produtos mais caros e complexos, maiores são os níveis de riscos percebidos que 
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podem ser: financeiro, social, psicológico, funcional e físico. “Quanto menor o custo 

percebido, maiores serão os níveis de satisfação” (Gonçalves et al., 2009, p. 142). 

2.6.2 Comprometimento 

“O comprometimento é a intenção de manter um relacionamento com outra parte, 

sendo expresso pelo real interesse na relação, indo além da promessa e com uma 

expectativa de continuidade em longo prazo” (Ladeira et al., 2014, p. 394). Trata-se 

de um construto fundamental nas relações, tendo em vista a competição global, 

fazendo com que os clientes assumam um papel importante nas relações, sendo 

que a confiança é o pressuposto para o comprometimento (Ladeira et al., 2014). 

O comprometimento e a confiança são variáveis importantes para o estabelecimento 

de um bom relacionamento, consequentemente, da lealdade. O que sustenta a 

afirmação é o fato de o comprometimento gerar resistência às ações atraentes da 

concorrência, diferentemente dos consumidores oportunistas. Então, o 

comprometimento gera influência positiva sobre a lealdade, já que há a 

predisposição para a continuidade da relação (Ladeira et al., 2014). 

O comprometimento e a lealdade são construtos diferentes. O comprometimento 

iniciou-se nas disciplinas de sociologia e psicologia. Trata-se de um interesse que 

força ou compromete o indivíduo a uma linha de ação. Pode ser também um 

fenômeno composto de características cognitivas (Godinho, 2004).  

O comprometimento com o relacionamento só aparecerá se o cliente achar 

importante para ele e só assim ele fará esforços para mantê-lo, ou seja, a lealdade 

ainda está em formação (Morgan & Hunt, 1994). 

Shety e Parvatiyar (1995) dizem que é importante a empresa desenvolver valores e 

parcerias, a fim de aumentar o vínculo com o consumidor. Quanto melhor o 

relacionamento, maior o comprometimento do cliente. 

Segundo Moorman, Zaltmann e Deshpandè (1992, p. 315), comprometimento é “um 

desejo duradouro de manter um relacionamento valioso”. Anderson e Weitz (1992, p. 

19) dizem que comprometimento é “um desejo de desenvolver um relacionamento 
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estável [...]. Uma pré-disposição para fazer sacrifícios em curto prazo, de forma a 

manter o relacionamento no longo prazo”.  

O comprometimento é uma preferência estável e uma tendência a resistir à 

mudança (Oliver, 1997). Esta resistência à mudança representa “a última fase da 

construção da lealdade, a inércia de ação” (Godinho, 2004, p. 52). Neste ponto, o 

consumidor julga muito caro, ou custoso, efetuar uma mudança.  

Ser comprometido com o relacionamento é a base para gerar satisfação, qualidade, 

confiança e, por fim, a lealdade. Só se atinge a lealdade por comprometimento do 

cliente, a despeito das influências situacionais (Bergamo et al., 2012). 

O comprometimento é um construto relativamente novo no marketing de 

relacionamento; não obstante, é extremamente importante no relacionamento 

comercial e, consequentemente, na construção da lealdade (Gonçalves et al., 2009). 

O futuro de qualquer relação duradoura entre cliente e fornecedor depende do 

comprometimento. Esse fenômeno é continuo e importante para que haja um 

trabalho de parceria, com o intuito de se fazerem sacrifícios no curto prazo em favor 

de benefícios no longo prazo (Bowen & Shoemaker, 1998). Assim, o 

comprometimento é percebido no longo prazo e esta troca de benefício no tempo 

duradouro é definida como lealdade, que é antecedida pelo comprometimento 

(Oliver, 1997). 

Quando o cliente acredita ser importante e gratificante, ele não mede esforços para 

manter-se comprometido com a empresa fornecedora. “O consumidor comprometido 

realmente se importa em continuar a manter as trocas comerciais com seu 

fornecedor e se mantém resistente em relação às ofertas da concorrência” 

(Gonçalves et al., 2009, p. 143). Os mesmos autores afirmam ainda que o 

comprometimento “fomenta um desejo permanente de continuar com o mesmo 

fornecedor” (Gonçalves et al., 2009, p. 143). 

Gonçalves et al. (2009) mencionam que diversos construtos juntos, inclusive o 

comprometimento, contribuem para a formação da lealdade: benefícios de 
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confiança, benefícios sociais, benefícios de tratamento especial, satisfação e 

comprometimento.  

2.6.3 Identidade saliente 

“A identidade saliente é um construto ligado aos valores individuais tornando-se 

essencial no estudo da lealdade, pois se investiga de que forma a personalidade e 

os traços psicológicos influenciam as decisões de compra” (Gonçalves et al., 2009, 

p. 145). Cada um possui sua identidade, de modo que os produtos e serviços são 

consumidos de acordo com suas características pessoais. Ainda, toda compra vem 

para trazer uma boa experiência de acordo com cada pessoa (Gonçalves et al., 

2009). 

2.6.4 Inércia  

A inércia em marketing de relacionamento é o comportamento de compra repetitivo 

sem que o cliente tenha que tomar uma decisão complexa e com produtos de baixo 

envolvimento. Então, se um cliente compra com frequência na mesma organização, 

ou ele é um consumidor inerte, ou ele é leal (Gonçalves et al., 2009). 

Os mesmos autores acrescentam que existe a lealdade inercial que é a última fase 

da lealdade. Esta ocorre quando o cliente sente a necessidade de recompensar a 

empresa. Pode-se perceber que esse fenômeno está ocorrendo quando o 

consumidor efetua compras frequentes e toma decisões automáticas em relação à 

marca ou empresa preferida sem muita análise (inercialmente) e sem levar em conta 

as ações da concorrência. Como em qualquer relacionamento comercial, quando o 

fornecedor começa a cometer falhas constantes como atraso na entrega, mau 

atendimento, falta de produto e falta de atenção com o consumidor, por exemplo, 

isso pode prejudicar a lealdade inercial (Gonçalves et al., 2009). 

2.6.5 Custos de mudança 

A relação de troca que existe no construto comprometimento pode desaparecer caso 

os custos sejam maiores que os benefícios na relação comercial. Um dos principais 

motivos para o rompimento comercial é a insatisfação, que pode ser na entrega, no 

atendimento, na manutenção, etc. (Godinho, 2004). Todavia, não se pode afirmar 
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que todo cliente satisfeito é leal. A satisfação, sozinha, não tem poder de criar o 

cliente leal. São necessários outros fatores, sem os quais o consumidor pode 

manter-se apenas satisfeito, mas não leal (Oliver, 1999). 

O fornecedor deve oferecer serviços extras além do produto ou serviço propriamente 

dito. O consumidor deve ter a ideia clara de que os custos do término desse 

relacionamento são altos e, com isso, a influência para continuar com o provedor de 

serviços será grande (Godinho, 2004).  

 “O custo de mudança representa qualquer fator que torne mais difícil ou 

dispendioso para o cliente trocar de fornecedor” (Buarque & Mesquita, 2015, p. 80). 

É a percepção que o cliente tem dos custos adicionais para encerrar a relação atual 

e iniciar um novo relacionamento com outro fornecedor. Em alguns serviços, a 

natureza é experimental, difícil de ser avaliada antes do contrato, exceto por 

recomendações, fato este que contribui para uma maior percepção de custos para 

migrar para concorrência. Então, espera-se que o nível de satisfação seja suficiente 

para reduzir a possibilidade de mudança para outro provedor de serviços (Buarque & 

Mesquita, 2015). 

Os custos de mudança vão além dos financeiros, como buscar e iniciar um novo 

relacionamento. Assim, surge uma relação diretamente proporcional: quanto maiores 

os custos, maior o comprometimento. Custos elevados não garantem vida eterna ao 

relacionamento; no entanto, fazem o consumidor refletir em relação ao rompimento 

(Godinho, 2004). 

Existe ainda uma relação direta entre custos de mudança e lealdade 
(Kockanny, Marchetti, & Prado, 2003). Algumas vezes, o impacto 
apresentado pelos custos de mudança contribui para o aumento da taxa de 
retenção dos clientes (Lee, Lee, & Feick, 2001). O custo de mudança é 
considerado um antecedente da intenção e do comportamento de compra, 
sendo um mediador da relação entre satisfação e lealdade (Aydin & Özer, 
2006). Buarque e Mesquita (2015, p.81). 

O construto custos de mudança é também conhecido como barreiras de troca. Ele é 

tão importante quanto os outros construtos que são contribuintes para lealdade, 

porque ilustra a dificuldade e o custo que o consumidor possui quando pensa em 

trocar de fornecedor. Parar de comprar em uma organização para fazer negócios 

com outra não é uma tarefa tão simples quando se trata de grandes negócios, 
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produtos específicos ou especiais, muito tempo de relacionamento, comodidade e 

naturalidade do relacionamento entre cliente e empresa. Com isso, esse 

impedimento à mudança desestimula o consumidor a trocar de fornecedor 

(Gonçalves et al., 2009).  

Os mesmos autores discorrem que a lealdade influenciada pelos custos de mudança 

é a lealdade passiva. O cliente não é leal à empresa devido à sua satisfação 

comercial, mas devido às barreiras de troca. Os principais custos de mudança são: 

econômico, avaliação, aprendizagem, inicialização, perda de benefícios, perda 

monetária e perda de relacionamento (Gonçalves et al., 2009). 

Oliver (1997) afirma que consumidores mais cognitivos são mais suscetíveis à 

mudança quando são alvos das propostas do marketing. Já os consumidores 

totalmente ligados à organização sofrem menos essa pressão. Assim, a lealdade 

cognitiva visa ao custo-benefício. Enquanto isso, a lealdade afetiva é altamente 

influenciada pela insatisfação. Na lealdade conativa, o consumidor está mais leal 

que nas anteriores, pois há maior comprometimento, fato que dificulta ações de 

marketing da concorrência. Na lealdade ação, existe o hábito, o consumidor é 

guiado pelo comportamento, há inércia em relação à marca e aumenta-se muito a 

barreira de interesse por outras marcas. Dessa forma, até onde o cliente está 

disposto a ir? Qual é o comportamento do cliente? O que pensa a concorrência? 

Para Godinho (2004), responder a essas perguntas é um grande desafio para quem 

procura ter clientes leais.  

2.7 Modelos teóricos para mensuração da lealdade 

Vários estudiosos desenvolveram ao longo do tempo modelos teóricos para estudar 

as relações entre os construtos que compõem o desenvolvimento das interações 

entre consumidores e empresas (Godinho, 2004).  

Berry e Parasuraman (1991) propuseram um modelo que diferenciam três benefícios 

(elos) oferecidos aos clientes, que são: financeiro, social e estrutural. A seguir, a 

Figura 4 mostra um modelo de cadeia de qualidade, valor e relacionamento.  
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Figura 4. Modelo de cadeia de qualidade, valor e relacionamento. 

Fonte: Berry, L., & Parasuraman, A. (1991). Marketing services: competing through quality. New York: 
The Free Press. p.148. 

No primeiro elo, são oferecidos benefícios em relação ao preço, como a prática de 

descontos para compras repetidas. Outros autores advertem que esta prática não é 

uma vantagem competitiva sustentável, uma vez que o preço é uma ferramenta que 

pode ser copiada pela concorrência e que a decepção pode ocorrer até mesmo no 

curto prazo para as empresas que ofertam somente este benefício. 

No segundo elo, procura-se formar relações sociais acima das financeiras. “Neste 

nível é dada a ênfase ao contato com o cliente, ao conhecimento de suas 

necessidades e de seus desejos” (Godinho, 2004, p.16). O preço é bastante 

representativo; porém, a relação social pode contribuir para a continuidade do 

consumidor na organização. O cliente que reclama é aquele que pretende continuar 

comprando, dando oportunidade à empresa de resolver o que não o agradou (Berry 

& Parasuraman, 1991). 

No terceiro elo, a formação é com base nas soluções estruturais. A organização 

oferece aos seus clientes um forte valor agregado em relação à solução de 
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problemas que dificilmente é encontrada em outros estabelecimentos, fato que 

contribui para a manutenção e fortalecimento da relação (Godinho, 2004). 

Honestidade, que está ligada à confiança, é um fator contribuinte para a manutenção 

do relacionamento, uma vez que os clientes não desejam manter uma relação com 

organizações que utilizam práticas desleais. Há outro tópico, que é o marketing um-

a-um: ter acesso fácil ao serviço, comunicação fácil entre cliente-empresa-cliente, 

adequação às necessidades dos consumidores, customização e bom gerenciamento 

de clientes antigos, satisfação e insatisfação destes. Essas duas manifestações – 

honestidade e marketing um-a-um – são relevantes para a construção do 

relacionamento (Berry & Parasuraman, 1991). 

É interessante incorporar fatores extras na prestação dos serviços como meio de 

diferenciação. O segredo é identificar os extras que são considerados valores para 

os clientes, que sejam financeiramente viáveis e que sejam difíceis de serem 

copiados pela concorrência (Godinho, 2004). 

Fornell e Jonhson (1996, p. 8) também propuseram o Modelo do Índice de 

Satisfação do Cliente Americano, que pode ser consultado na Figura 5.  
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Figura 5. Modelo do Índice de Satisfação do Cliente Americano. 

Fonte: Fornell, C., & Johnson, M. D. (October, 1996). The American customer satisfaction index: 
nature, purpose, and findings. The Journal of Marketing, v.60. p.8. 

Fornell e Jonhson (1996) também possuem um modelo que aborda os construtos 

valor percebido e qualidade percebida dos serviços como antecedentes da 

satisfação American Satisfaction Customer Index (ASCI). O modelo serve para 

avaliar empresas e mede a qualidade das mercadorias e serviços além de fornecer 

uma avaliação geral da satisfação dos consumidores daquele setor em relação ao 

que é oferecido. O principal objetivo do modelo é explicar a lealdade do consumidor 

e capturar a avaliação que o mercado faz em relação ao que é oferecido (Godinho, 

2004). Em seguida, na Figura 6, há um modelo adaptado de Berry e Parasuraman 

(1991) e Fornell e Jonhson (1996).  
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Figura 6. Modelo de formação da lealdade. 

Fonte: adaptado de Berry, L., & Parasuraman, A. (1991). Marketing services: competing through 
quality. New York: The Free Press. p.148.; Fornell, C., & Johnson, M. D. (October, 1996). The 
American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings. The Journal of Marketing, v.60. 
p.8. 

Berry e Parasuraman (1991) e Fornell e Jonhson (1996) preocupam-se com a 

formação da lealdade, propondo-se a estudar as relações entre os construtos 

satisfação, qualidade percebida, valor percebido e confiança como influenciadores 

na lealdade. 

No modelo mostrado na Figura 6, é possível perceber que eles propõem: qualidade 

percebida influenciando de forma direta o valor percebido; qualidade percebida 

influenciando de forma direta a confiança; qualidade percebida influenciando de 

forma direta a satisfação; valor percebido influenciando de forma direta a satisfação; 

valor percebido influenciando de forma direta a lealdade; satisfação influenciando a 

confiança; satisfação influenciando a lealdade; e confiança influenciando a lealdade. 
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2.8 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa 

Apresenta-se, na Figura 7, um resumo das principais contribuições deste tópico à luz 

dos objetivos específicos. 

(Continua) 

Objetivos 
específicos  

Literatura 

Identificar o grau de 
satisfação dos 
clientes 

Definir satisfação não é uma tarefa fácil. Já dizia Oliver (1997, p.13) 
“everyone knows what [satisfaction] is until asked to give a definition. Then it 
seems, nobody knows”. 

A satisfação pode ser perspectivada como: uma resposta a certa 
necessidade, atendida ou não; um estado psicológico; um juízo global; uma 
resposta cognitiva; uma resposta afetiva ouo resultado de um processo de 
desenvolvimento (Lima, 2015). 

“De maneira geral, satisfação é o julgamento formado durante o uso ou 
consumo de produto ou serviço de determinado fornecedor, ou depois dele; 
portanto constitui uma reação ou sentimento em relação a uma expectativa”. 
(Larán & Espinoza, 2004, p. 53). 

“Satisfação é o antecedente significante para a atitude de compras futuras e 
intenções de compras repetidas”. (Costa et al., 2006, p. 43). 

“...a satisfação é um determinante chave das intenções futuras dos clientes”. 
(Branco et al., 2010, p. 577). 

Para Bergamo et al. (2012), um cliente satisfeito é um dos pré-requisitos para 
lealdade. 

Pode-se afirmar que todo cliente leal é satisfeito; não obstante, nem todo 
cliente satisfeito é leal (Gonçalves et al., 2009). 

A satisfação é o antecedente da lealdade. Antes da satisfação estão a 
qualidade percebida, o valor percebido e a expectativa do cliente (Gonçalves 
et al., 2009). 

As organizações buscam a satisfação dos clientes porque esta é o 
antecedente da lealdade, e esse ideal está ligado à repetição de compras, 
propaganda boca a boca e aumento da fatia do mercado, fato que 
proporciona aumento dos negócios, faturamento e lucratividade (Mesquita & 
Lara, 2007). 

Oliveira et al. (2015, p.135) acreditam “que entre a satisfação e a lealdade 
existe uma forte relação”. 

Larán e Espinoza (2004) discorrem que satisfação é o acúmulo de 
negociações bem sucedidas e está diretamente ligada a intenções de 
compras futuras, além de determinar a confiança e o comprometimento do 
cliente. 

Existe a hipótese de que a lealdade é o produto da qualidade e da satisfação. 
A qualidade é percebida quando o serviço tem desempenho superior e com 
isso a satisfação desperta a intenção de retorno. Quando os clientes estão 
satisfeitos, eles tendem a ser fiéis, além de contribuir para a possibilidade de 
aumentar os vínculos afetivos. Assim, a satisfação passa a ser um 
antecedente forte da lealdade (Vieira et al., 2009; Oliveira et al. 2015). 

Figura 7. Contribuições do referencial teórico para a pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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(Continua) 

Objetivos 
específicos  

Literatura 

 “Um consumidor satisfeito que não retorna e não produz uma propaganda 
positiva sobre a empresa não tem valor presente para a organização.” 
(Godinho, 2004, p. 44). A lealdade ultrapassa a satisfação, e a satisfação é o 
primeiro passo correto para atingir a lealdade, pois existem evidências fortes 
da relação positiva entre os dois construtos (Godinho, 2004). 

O custo para adquirir novos clientes costuma ser maior que o valor gasto 
para manter os bons clientes (Lima, 2015). 

Identificar a 
qualidade percebida 
pelos clientes 

“Qualidade é fácil de reconhecer e difícil de definir” (Lima, 2015, p. 31).  

Um produto ou serviço tem qualidade se ele vai de encontro ou supera 
nossas expectativas. Qualidade é um conjunto de características, implícitas 
ou explícitas dos clientes, que precisam ser atendidas. Qualidade é um 
conjunto de atributos que vão ao encontro das necessidades dos clientes, 
satisfazendo-os (Lima, 2015). 

Qualidade é “a força mais importante, capaz de conduzir ao crescimento 
econômico das organizações” (Reeves & Bednar, 1994, p. 419). 

A prestação de um serviço de qualidade proporciona satisfação do cliente e 
também contribui para sua lealdade (Lima, 2015). 

“A qualidade de um serviço é mais difícil de avaliar [...] do que a qualidade de 
um bem” (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, p. 42).  

Berry e Parasuraman (1991) já diziam que para perceberem qualidade nos 
serviços, os consumidores recorrem a aspectos tangíveis como preço, 
ambiente físico em que ocorre e comunicação. 

Grönroos (1982) diz que a interação do vendedor com o cliente desempenha 
um papel forte na percepção de qualidade. 

“A qualidade percebida do serviço é uma medida de quanto o nível de 
serviço entregue corresponde às expectativas do cliente” (Oliveira et al., 
2015, p. 135). 

A qualidade percebida está ligada à expectativa; é a comparação do 
desempenho percebido com o esperado (Godinho, 2004). 

A qualidade percebida pode determinar em que mercado a empresa atuará 
no futuro e está ligada ao sucesso do empreendimento (Gale, 1994). 

A qualidade percebida está muito ligada à satisfação; é o produto da 
expectativa e do desempenho da empresa (Gonçalves et al., 2009).  

Parasuraman et al. (1988) acreditam que qualidade precede a satisfação. 

Sirdeshmukh et al. (2002) dizem que a qualidade percebida antecede a 
confiança; sendo assim, há uma relação positiva entre os construtos. 

Identificar o grau de 
confiança dos 
clientes 

Expectativa mantida por um indivíduo ou um grupo de que a promessa, 
verbal ou escrita, declarada por outro indivíduo ou grupo pode ser confiada 
(Roter, 1967). 

Estado psicológico compreendendo a intenção de aceitar uma 
vulnerabilidade baseada em expectativas positivas sobre as intenções ou 
comportamentos do outro (Rousseau, 1998). 

 

Figura 7. Contribuições do referencial teórico para a pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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(Continua) 

Objetivos 
específicos  

Literatura 

 “Confiança é vista como sendo de grande importância no processo de 
construção e manutenção de relacionamentos de longo prazo” (Ribeiro, 
2015, p. 33). 

A confiança engloba o total de crenças que a pessoa possui sobre a forma 
como ela percebe a empresa, o produto, o serviço, a marca, o vendedor e as 
instalações da organização (Ribeiro, 2015). 

Confiança: “a delegação de alguns elementos, de uma das partes para outra, 
na crença de que esta responderá às expectativas de maneira eficaz e 
eficiente” (Garcia, 2014, p. 46). 

De acordo com Roque (2016), a confiança do consumidor é a disposição que 
ele tem em crer na capacidade da marca em executar um serviço que afirma 
poder fazer. 

Quando um consumidor sente a segurança de estar contratando uma 
empresa confiável, quer dizer que a qualidade do relacionamento entre 
cliente e fornecedor é bastante positiva (Bergamo et al., 2012). 

Quanto maior a confiança, maiores são as chances de o cliente sentir-se 
comprometido com a organização, fato que contribui para a lealdade. 
(Gonçalves et al., 2009). 

A confiança dos clientes em empresas de serviços é fator determinante para 
gerar compras no presente e no futuro (Garcia, 2014). 

Em serviços, a questão confiança é ainda mais fundamental, porque os 
clientes não compram um produto e o levam imediatamente para sua 
residência, mas, sim, contratam uma promessa implícita ou explícita de algo 
que poderá ou não ser cumprido (Buarque & Mesquita, 2015). 

O resultado da satisfação é a confiança, pois, “confiança é expectativa 
mantida pelo consumidor de que o provedor de serviços é responsável e 
pode ser confiável na entrega de suas promessas” (Buarque & Mesquita, 
2015, p. 80). 

Godinho (2004, p. 44) “posiciona a confiança como a mais poderosa 
ferramenta de marketing de relacionamento à disposição de uma 
companhia”. 

“A confiança é determinante para a construção de lealdade” (Godinho, 2004, 
p. 45). 

A confiança prediz o valor percebido e a lealdade, enquanto o valor 
percebido explica a lealdade (Santos, 2012). 

Acredita-se que a confiança é um determinante da lealdade (Roque, 2016). 

A confiança é uma variável antecedente da lealdade. “A confiança do 
consumidor em empresas de serviço pode gerar um relacionamento que 
fortalece a intenção de recompra” (Garcia, 2014, p. 47). 

Identificar a 
percepção de valor 
pelos clientes 

O conceito de valor é investigado e conceituado em diversas áreas como 
economia, sociologia, antropologia, psicologia e na administração. Assim, “as 
pessoas fazem suas escolhas tendo por preferência seus valores pessoais” 
(Saraceni, 2015, p. 36). 

 

Figura 7. Contribuições do referencial teórico para a pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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(Continua) 

Objetivos 
específicos  

Literatura 

 Em ciências econômicas, o valor tem uma concepção material. “O produto 
tem valor de acordo com sua utilidade, que é representada pelo preço” 
(Saraceni, 2015, p. 37).  

Porter (1985) diz que valor é o que os clientes estão dispostos a pagar. 
Richins (1994) contesta que o valor esteja vinculado somente ao preço. Ele 
vai além e o denomina valor de posse, referindo-se principalmente ao valor 
de uso do produto ou serviço. 

No marketing empresarial, o que mais se estuda é o valor percebido pelo 
cliente, que é o conjunto de benefícios recebidos como os econômicos, 
técnicos, de serviços e sociais, em contrapartida ao preço pago pelo produto 
ou serviço (Saraceni, 2015). 

Kotler e Keller (2006) dizem que valor é o resultado de uma equação, sendo 
que benefícios auferidos são comparados com os custos tangíveis e 
intangíveis despendidos pelo consumidor e, além disso, é a combinação de 
qualidade, serviços prestados e preço. 

Valor percebido é a compreensão da utilidade de um produto ou serviço, 
tendo como base o que se desembolsará (é o que recebe pelo que paga). Os 
custos percebidos podem ser: financeiros, de tempo, de energia ou estresse 
que o cliente passou para aquisição (Roque, 2016). 

A percepção de valor é a diferença entre expectativa do consumidor e o 
desempenho da empresa, tendo como alicerces a qualidade e o preço 
(Zeithaml, 1988). 

Para Santos e Fernandes (2008, p. 14), “valor percebido refere-se à 
avaliação do consumidor quanto aos benefícios e custos de se manter um 
relacionamento com a empresa”. 

Os custos de aquisição devem ser razoáveis para aumentar as chances de 
recompra, tendo em vista que o valor percebido é um dos antecedentes da 
lealdade (Santos e Fernandes, 2008). 

Para Gale (1994), valor refere-se à qualidade oferecida a um preço justo.  

Peter e Olson (1993) dizem que valor relaciona-se com qualidade ou 
vantagem oferecida ao cliente quando compram ou contratam serviços. 

O valor percebido é fator determinante de satisfação e influenciador de 
compra (Branco et al., 2010). 

O valor percebido é um antecedente da satisfação (Gonçalves et al., 2009). 

A satisfação depende do valor percebido; há uma relação positiva entre eles 
(Godinho, 2004). 

Valor percebido é um dos construtos mais importantes para se obter 
vantagem competitiva. Além disso, é bastante importante na decisão de 
recompra (Parasuraman, 1997). 

Para Berry e Parasuraman (1991), a qualidade percebida é um condutor do 
valor percebido. 

Valor percebido influencia de forma direta a satisfação e influencia 
indiretamente a lealdade por meio da satisfação (Roque, 2016). 

Figura 7. Contribuições do referencial teórico para a pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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(Conclusão) 

Objetivos 
específicos  

Literatura 

Verificar de que 
forma o modelo 
nomológico se 
aplica ao setor de 
locação de 
equipamentos para 
construção 

Lealdade é um comprometimento profundo em recomprar ou favorecer um 
produto/serviço no futuro, causando repetição de marca ou compra do 
mesmo conjunto de marcas, não obstante influências situacionais e esforços 
de marketing tenham potencial para causar um comportamento de troca 
(Oliver, 1999, p. 34). 

Santos e Fernandes (2008, p. 13) dizem que “lealdade do consumidor é 
definida como uma intenção comportamental de manter um relacionamento 
duradouro com o fornecedor de serviços”. 

Os clientes “só estão dispostos a serem leais se forem capazes de perceber 
que a empresa continua sendo a melhor alternativa do mercado” (Sousa et 
al., 2013, p. 88). 

Gonçalves et al. (2009, p.136) afirmam que “estudos anteriores consideram 
elementos externos, como a satisfação e a qualidade, os principais 
antecedentes da lealdade”. 

Mesquita e Lara (2007, p. 239) reforçam os autores acima e dizem que 
“quanto maior for a satisfação do consumidor, maior tende a ser a lealdade à 
marca”. 

Embora a lealdade seja o foco, vale mencionar que existem construtos 
importantes que contribuem para esse fenômeno, tais como: satisfação, 
qualidade percebida e confiança (Bergamo et al., 2012). 

Acredita-se que confiança e lealdade são construtos bastante próximos e são 
assegurados pela reciprocidade (Godinho, 2004). 

De acordo com Oliver (1999), Ellis (2000) e Larán e Espinoza (2004), a 
satisfação é um antecedente da lealdade. 

A lealdade é uma ferramenta desejada pelos empresários, desafiadora para 
os pesquisadores, importante para os negócios, difícil de ser auferida e vital 
para as empresas de grande competitividade em seus mercados (Godinho, 
2004). 

Figura 7. Contribuições do referencial teórico para a pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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3 Metodologia 

Neste capítulo, apresenta-se a caracterização deste estudo, incluindo tipo, 

abordagem, método e meio de pesquisa, unidade de análise, modelo teórico, 

população e amostra, procedimentos para coleta e análise dos dados e síntese da 

metodologia. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

A pesquisa survey é um tipo particular de pesquisa social empírica e um método 

bastante utilizado nas áreas sociais. A survey é permeada por três linhas básicas 

que são: descrição, explicação e exploração. Após especificar os objetivos, é 

possível escolher entre surveys interseccionais, que consiste de dados colhidos em 

certo tempo de uma amostra para descrever uma população, e longitudinais que 

apresentam dados colhidos em tempos diferentes, relatando mudanças de 

descrições e explicações (Babbie, 1999).  

Malhotra (2001) classifica as pesquisas como exploratórias ou conclusivas. A 

exploratória fornece basicamente ao seu pesquisador maior compreensão de seu 

problema de pesquisa, com amostra pequena, não representativa de natureza 

qualitativa, cujos dados servem como base para pesquisas posteriores. Já a 

conclusiva é mais estruturada, com amostras grandes e representativas, com dados 

próprios para análise quantitativa, cujos resultados podem servir para tomada de 

decisões gerenciais. 

A pesquisa conclusiva pode ser causal ou descritiva. A causal é utilizada para 

relações de causa e efeito, além de determinar a natureza da relação (Malhotra, 

2001). 

A pesquisa descritiva delineia características de grupos, estima porcentagem de 

população e determina níveis de associações entre variáveis (Malhotra, 2001). 

A pesquisa descritiva, de acordo com Vergara (2000, p.47):  
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Expõe características de determinada população ou de determinado 
fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua 
natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 
embora sirva de base para tal explicação. 

A seguir, a Figura 8 resume a caracterização desta pesquisa. 

Pesquisa Tipo Abordagem Método Meio 

Survey Descritiva Quantitativa Estudo de caso Pesquisa de 
campo 

Figura 8. Caracterização da pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Em resumo, utilizou-se, neste trabalho, a pesquisa survey interseccional, com coleta 

de dados em um determinado período de tempo; do tipo descritiva, com correlações 

entre os construtos qualidade percebida, satisfação, confiança e lealdade; com 

análise de dados quantitativa, de forma exploratória; usando-se como método o 

estudo de caso e analisando-se os construtos qualidade percebida, satisfação, 

confiança, valor percebido e lealdade com os clientes de uma empresa específica 

(Railoc), em uma área de mercado definida (locação de equipamentos para 

construção), em uma cidade específica (Sete Lagoas/MG); por meio de uma 

pesquisa de campo, mediante aplicação de questionário. 

3.2 Unidade de análise  

A unidade de análise é uma empresa de pequeno porte chamada Railoc – Locação 

de Equipamentos para Construção. Como sua razão social sugere, a empresa atua 

na locação de equipamentos para construção, como: andaimes, escoramentos, 

betoneiras, compactadores, marteletes, guinchos, serras, placas de compactação de 

solo, talhas, containers, compressores, furadeiras, perfuradores de solo e outros 

equipamentos elétricos e a combustão. Possui sua sede localizada em Sete Lagoas, 

Minas Gerais, em uma área total de 1.350m², não possuindo filiais. Conta com cerca 

de quinze funcionários e atende pessoas físicas e jurídicas, do meio da construção 

civil, reforma, pintura, estruturas metálicas e gesso. A organização funciona de 

portas fechadas, com a finalidade de preservar a segurança e visto que a maioria de 

seus atendimentos ocorre por meio de telefone e e-mail. 
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3.3 Modelo teórico da pesquisa 

O modelo utilizado neste trabalho é o adaptado de Berry e Parasuraman (1991) e de 

Fornell et al. (1996), conforme Figura 6 deste trabalho. 

Berry e Parasuraman (1991) e Fornell e Jonhson (1996) preocupam-se com a 

formação da lealdade. Eles propõem estudar as relações entre os construtos 

satisfação, qualidade percebida, valor percebido e confiança como influenciadores 

da lealdade.  

No modelo mostrado na Figura 6, é possível perceber que eles propõem: qualidade 

percebida influenciando de forma direta o valor percebido; qualidade percebida 

influenciando de forma direta a confiança; qualidade percebida influenciando de 

forma direta a satisfação; valor percebido influenciando de forma direta a satisfação; 

valor percebido influenciando de forma direta a lealdade; satisfação influenciando a 

confiança; satisfação influenciando a lealdade; e confiança influenciando a lealdade. 

Assim, convém saber se esse modelo pode ser validado no segmento de locação de 

equipamentos para construção, em Sete Lagoas/MG, e se será possível responder 

ao objetivo geral e aos objetivos específicos deste estudo. 

3.4 População e amostra 

Em modelagem de equações estruturais, é aconselhável uma amostra com 100 a 

200 casos (Hair et al., 1998; Godinho, 2004). 

Conforme citado, a Railoc é uma locadora de equipamentos para construção. A sede 

da empresa está localizada em uma região de crescimento comercial, residencial e 

industrial. A organização trabalha de portas fechadas para manter a segurança e 

porque a maioria de seus negócios é efetuada por telefone ou e-mail. É possível 

afirmar que a quantidade de pessoas que visitam a organização é muito menor em 

comparação com o número de ligações.  

O tipo de negócio não propicia um grande número de visitas dos clientes ao 

empreendimento, por se tratar de um ramo de atividade bastante específico, que só 
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é procurado quando há uma demanda em relação a construção, reforma, pintura, 

manutenções e outros serviços ligados à utilização de materiais facilitadores. Assim, 

nota-se que este negócio difere-se de outros tradicionais, como farmácias, loja de 

roupas, restaurantes, supermercados, papelarias, escolas e vários outros comércios 

que atraem tipicamente um número maior de visitantes. 

Existem dois tipos de clientes: os que trabalham no ramo de construção, reforma, 

pintura, elétrica, etc., e demandam com frequência os materiais da locadora, e os 

clientes eventuais, que procuram a empresa quando existe uma demanda 

específica. 

O empreendimento possui, em seu banco de dados, mais de 8.000 clientes 

cadastrados. Entre esses, alguns foram clientes apenas uma vez, outros já 

retornaram em alguns momentos e parte permanece como cliente até hoje. Desde a 

inauguração da Railoc, em 2013, já foram emitidos mais de 30.000 contratos de 

locação de equipamentos.  

Convém citar que é perceptível que o setor da construção civil sofreu uma retração a 

partir de meados de 2014 e que perdura em 2016/2017. Esse fenômeno foi sentido 

pela organização, que percebeu uma grande redução no volume de negócios. 

Neste momento, 2016/2017, estão em vigor cerca de 500 contratos, sendo que 50 

são de pessoas jurídicas e 150 são de pessoas físicas. O volume de clientes é 

menor que a quantidade de contratos porque, em alguns casos, o mesmo cliente 

possui mais de um contrato em vigor.  

Portanto, neste momento, a empresa unidade de análise possui cerca de 200 

clientes com contratos em vigor. Para cada máquina ou equipamento locado, é 

preciso emitir um contrato diferente. Assim, o cliente pode utilizar equipamentos 

diferentes em datas distintas no decorrer da obra. O número de contratações 

simultâneas é ilimitado, exceto se o cliente tiver um valor limite de crédito concedido 

para locação por período.  

A seguir, a Figura 9 representa a população e a amostra desta pesquisa. 
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População Amostra 

Número de clientes cadastrados no banco de dados da unidade de análise 8.000 

Número de clientes com contrato em vigor no momento da pesquisa 200 

Número de contratos de locação no momento da pesquisa 500 

Número de questionários válidos 152 

Porcentagem dos questionários válidos em relação ao número de clientes 
cadastrados 

1,9% 

Porcentagem dos questionários válidos em relação ao número de clientes com 
contrato em vigor no momento da pesquisa 

76% 

Número de frases do instrumento de coleta de dados 34 

Número de pessoas que responderam ao instrumento por frase do questionário 4,47 

Figura 9. População e amostra. 

Fonte:dados da pesquisa. 

Cerca de 300 questionários foram enviados às organizações, em diversas áreas, 

como compras, almoxarifado, gerência e direção, além de proprietários, por se 

considerar que, dentro de uma mesma empresa, várias opiniões podem surgir em 

relação ao fornecedor. Pode-se afirmar que grande parte das pessoas jurídicas, 

clientes no período da pesquisa, contribuíram com pelo menos um questionário 

respondido, embora nem todas as áreas de todas as empresas tenham colaborado 

conforme o esperado. Além disso, a maioria dos clientes pessoas físicas que 

possuem o costume de ir até a loja respondeu ao questionário. 

Após a limpeza dos dados, auferiram-se 152 questionários válidos. Apesar do citado 

número de questionários respondidos válidos ter sido menor que o esperado, o fato 

não comprometeu em nada a análise, levando-se em conta que, em 34 frases do 

instrumento de coleta de dados, aproximadamente cinco pessoas responderam a 

cada frase, expressando suas opiniões.  

As prováveis justificativas para o número de questionários respondidos podem ser 

atribuídas ao fato de a empresa não possuir localização privilegiada para visitação e 

por ser um tipo de negócio muito particular, que funciona de portas fechadas 

(fachada com grade) e que conta com uma frequência de contratação 
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substancialmente menor em relação a estabelecimentos que ofertam outros tipos de 

produtos e serviços. Assim, houve um número de clientes menor do que o esperado 

no período da coleta de dados e uma baixa quantidade de questionários 

respondidos por parte das empresas, ainda que mais de um instrumento tenha sido 

enviado para cada organização.   

3.5 Procedimentos para coleta de dados 

Enviou-se um pedido de autorização de pesquisa ao gestor da Railoc (Apêndice C). 

Após a autorização, os instrumentos para coleta de dados foram entregues às 

atendentes da empresa para aplicá-los ao término de cada contrato. Além disso, 

alguns questionários foram enviados por e-mail para clientes não residentes na 

cidade, enquanto outras coletas de dados foram concluídas nas sedes das 

empresas dos clientes durante algumas visitas e em obras.  

Aplicaram-se os instrumentos de coleta de dados no período de agosto a dezembro 

de 2016. O questionário visou responder a questões pessoais básicas, como gênero 

dos entrevistados, tipo de cadastro que o cliente possui na organização (pessoa 

física ou pessoa jurídica), o tempo que o consumidor tem como cliente da empresa 

(menos de um ano e mais de um ano) e, ainda, as frases referentes aos construtos 

em estudo (satisfação, qualidade percebida, confiança, valor percebido e lealdade). 

O instrumento de coleta de dados está no Apêncice A deste trabalho. O anonimato 

foi garantido para termos de divulgação de resultados.  

3.5.1 Instrumento para coleta de dados 

O instrumento para coleta de dados (Apêndice A) foi desenvolvido para buscar 

informações básicas dos entrevistados, como sexo do cliente, sua natureza de 

cadastro (pessoa física ou jurídica) e tempo como cliente da unidade de estudo, e 

também para retratar suas percepções sobre os construtos (satisfação, qualidade 

percebida, confiança, valor percebido e lealdade), com vistas a obter as respostas 

para o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho. 
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Sirdeshmukh et al. (2002) são citados por Godinho (2004) quando este comenta 

sobre o trabalho que foi desenvolvido por esses autores para compreender os 

comportamentos e práticas dos fornecedores de serviços que constroem a confiança 

dos consumidores. Eles ainda tentaram mostrar como é possível transformar esse 

sentimento de confiança em valor e lealdade.  

A pesquisa desses autores foi em dois segmentos: varejo de roupas e aviação não 

comercial. O estudo demonstrou as seguintes dimensões para o construto 

confiança: competência operacional, benevolência operacional e orientação para 

resolução de problemas. Diferentemente, Godinho (2004) publicou sua dissertação 

de mestrado sobre um setor varejista farmacêutico, em Belo Horizonte/MG. 

Assim, utilizaram-se os trabalhos de Sirdeshmukh et al. (2002) e Godinho (2004) 

como referência, em relação ao instrumento para coleta de dados, com resalvas 

para o segmento de locação de equipamentos para construção, que é o ramo de 

negócio da unidade de análise desta pesquisa.  

Portanto, este trabalho utilizará três dimensões usadas por Sirdeshmukh et al. 

(2002), apresentadas na Figura 10. As abreviaturas utilizadas são: solução de 

problemas (SP); competência operacional (CO) e benevolência operacional (BO). 
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Dimensão Frases 

SP Os funcionários da Railoc sempre me ofereceram os melhores equipamentos. 

SP Os funcionários não conhecem os produtos para locação e não sabem informar 
sobre eles. 

CO A Railoc entrega as mercadorias corretas em minha obra. 

CO A Railoc demora realizar seus serviços (atendimento, entrega, etc.). 

CO Eu tenho confiança nos produtos alugados (são revisados, limpos e sempre me 
atendem bem). 

CO  Nem sempre encontro o que procuro na Railoc. 

SP Eu não confio nas informações oferecidas pelos funcionários. 

BO A Railoc nem sempre age adequadamente, caso surja algum problema com 
seus clientes. 

BO A Railoc é uma empresa correta. 

BO A Railoc age considerando que o cliente tem sempre razão. 

Figura 10. A operacionalização do construto confiança 

Fonte: adaptado de Sirdeshmukh, D., Singh, J., & Sabol, B. (January, 2002). Consumer trust, value, 
and loyalty in relational exchanges. Journal of Marketing, v. 66, n. 1, pp. 15-37. Godinho, L. A. C. 
(2004). Antecedentes da lealdade dos clientes em trocas transacionais: um estudo no setor varejista 
farmacêutico. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Belo 
Horizonte, MG, Brasil. 

A seguir, a Figura 11 exemplifica a operacionalização do construto valor percebido. 

Frases 

Compensa alugar na Railoc, porque me economiza tempo. 

A Railoc tem preços elevados. 

O processo de pagamento da Railoc é complicado. 

Compensa alugar na Railoc, porque os serviços que ela oferece (atendimento, entrega, coleta e 
manutenção) facilitam minha vida. 

Compensa alugar na Railoc, porque os funcionários facilitam a locação. 

Figura 11. Operacionalização do construto valor percebido 

Fonte: adaptado de Godinho, L. A. C. (2004). Antecedentes da lealdade dos clientes em trocas 
transacionais: um estudo no setor varejista farmacêutico. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 
Ciências Econômicas da UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil. 
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A Figura 12, em seguida, apresenta as frases do construto qualidade percebida. As 

abreviaturas utilizadas são: aspectos tangíveis (AT), prontidão de resposta (PR) e 

empatia (E) (Parasuraman et al.,1988; Godinho, 2004). 

Dimensão Frases 

AT A Railoc é mal planejada. 

AT Os funcionários da Railoc estão sempre bem vestidos e limpos. 

AT A Railoc possui equipamentos modernos. 

AT A Railoc possui instalações ultrapassadas. 

PR A Railoc nem sempre trata seus clientes bem. 

PR A Railoc oferece condições para que seus funcionários façam seu trabalho de forma 
adequada. 

PR Os funcionários da Railoc tem autonomia para resolver os problemas dos clientes da 
melhor maneira possível. 

E Os funcionários da Railoc nem sempre estão dispostos a ajudar. 

E Os funcionários da Railoc são sempre educados. 

E Os funcionários da Railoc não me dão atenção necessária. 

Figura 12. A operacionalização do construto qualidade percebida 

Fonte: adaptado de Godinho, L. A. C. (2004). Antecedentes da lealdade dos clientes em trocas 
transacionais: um estudo no setor varejista farmacêutico. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 
Ciências Econômicas da UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil. 

Para o construto qualidade percebida, utilizou-se a escala SERVQUAL, 

desenvolvida por Parasuraman et al. (1988), tendo em vista os aspectos tangíveis, 

prontidão de resposta e empatia. Já confiabilidade e segurança, que também são 

fatores dessa escala, não foram utilizados, pois foram abrangidos pelo construto 

confiança (Godinho, 2004). 

O próximo construto a ser apresentado é a satisfação, conforme se pode visualizar 

na Figura 13.  
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Frases 

Em termos de itens, a Railoc me atende exatamente no que necessito. 

Não estou satisfeito por ter alugado na Railoc. 

A Railoc é uma das melhores locadoras que existem. 

Eu realmente gosto de alugar na Railoc. 

Tenho dúvidas se devo continuar alugar na Railoc. 

Figura 13. A operacionalização do construto satisfação. 

Fonte: adaptado de Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer. New 
York: McGraw Hill. Godinho, L. A. C. (2004). Antecedentes da lealdade dos clientes em trocas 
transacionais: um estudo no setor varejista farmacêutico. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 
Ciências Econômicas da UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil. 

Oliver (1997) apresentou uma versão de escala para estudar o construto satisfação 

e observa que sua escala pode ser adaptada. Assim, Godinho (2004) adaptou a 

escala de Oliver (1997), a qual se utilizará neste trabalho para mensurar o construto 

satisfação. 

Para Oliver (1997) é importante estar atento à vulnerabilidade de mudança do 

cliente. Além disso, o autor menciona os quatro estágios: cognitivo, afetivo, conativo 

e ação. Cognitivo é aquele ligado à qualidade e à superioridade da empresa; afetivo 

está próximo ao grau de simpatia e envolvimento com a marca; conativo está ligado 

ao comprometimento e intenções de compra; enquanto ação requer conhecer o 

histórico de compra do consumidor.  

Dessa forma, utiliza-se o modelo adaptado de Oliver (1997) e Godinho (2004) para 

mensuração do construto lealdade, mostrado a seguir, na Figura 14. 
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Escala Frases 

Cognitivo A Railoc me oferece menos benefícios que outras locadoras. 

Afetivo Hoje em dia, gosto mais da Railoc de que outras locadoras. 

Conativo No futuro, pretendo continuar alugando na Railoc. 

Ação Quando preciso alugar qualquer equipamento, alugo somente na Railoc. 

Figura 14. A operacionalização do construto lealdade. 

Fonte: adaptado de Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer. New 
York: McGraw Hill. Godinho, L. A. C. (2004). Antecedentes da lealdade dos clientes em trocas 
transacionais: um estudo no setor varejista farmacêutico. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 
Ciências Econômicas da UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil. 

A seguir, a Figura 15 representa a escala que foi utilizada para cada frase. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

Figura 15. Escala da pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa. 

O instrumento foi coletado por meio da escala Likert com cinco pontos, conforme a 

Figura 15. Godinho (2004) cita em seu trabalho os argumentos de Pasquali (1999), 

mencionando que o número de pontos implementados na escala Likert não é algo 

relevante, exceto para menos de três pontos, número em que há pouca autonomia. 

Para os outros casos, as respostas não oscilam de modo significativo. 

Uma das formas de validar o questionário foi analisar se o cliente marcou apenas 

uma opção da escala mostrada acima (Figura 15), variando de discordo totalmente 

até concordo totalmente. 

3.6 Procedimentos para análise de dados 

Neste momento serão descritos os procedimentos para a análise dos dados dessa 

pesquisa. 

3.6.1 Tratamento inicial da amostra e limpeza dos dados  
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Em estudos que utilizam estatísticas multivariadas, como neste trabalho, 

questionários incompletos, ou tendo a mesma resposta para todas as frases, são 

eliminados antes de se auferir o resultado. Missing e outlier compõem a chamada 

limpeza de dados que contribuem para a melhor tabulação das respostas. 

No estudo em questão, consideraram-se apenas os questionários completamente 

preenchidos, totalizando 152 instrumentos validados. 

Para identificação de outliers univariados, realizou-se a padronização das variáveis 

e, em seguida, avaliaram-se os casos com escore maior que 3,28 para a referida 

variável. A padronização consiste em expressar as variáveis em termos de unidades 

de desvio padrão. A operacionalização consiste em subtrair a média e dividi-la pelo 

desvio padrão, de modo que tenham média zero e variância igual a um, conforme 

mostra a Figura 16: 

   
      

 
 

 

Figura 16. Equação – fórmula de padronização de variáveis. 

Fonte: Soares, J. F., Farias, A. A, & César, C. C. (2002). Introdução à estatística. 2. ed. Rio de 

Janeiro: LTC. Onde Z é a nova variável padronizada; Y é a antiga variável;    é a média aritmética; e 

  é o desvio padrão.  

Todavia, em nenhuma variável se detectaram valores acima do patamar, indicando 

então a não existência de outliers univariados. 

3.6.2 Análise de confiabilidade (Alpha de Cronbach) 

A validação do modelo deu-se através da modelagem de equações estruturais. Para 

tanto, utilizou-se o método Partial Least Squares (PLS), que não exige normalidade 

multivariada das variáveis e possibilita manipular um tamanho de amostra mais 

reduzido, além de se adequar melhor para estudos exploratórios (Chin, 1998). 

Optou-se, neste estudo, pelo método PLS. O software utilizado para tal etapa foi o 

SmartPLS 2.0, e o modelo foi inserido tal qual foi concebido na argumentação 

teórica apresentada na Figura 6. Modelo de formação da lealdade. Segundo 
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Henseler, Ringle e Sinkowics (2009), a avaliação de um modelo utilizando o método 

PLS (estimado pelo SmartPLS 2.0) deve ser realizada em duas etapas, conforme 

Figura 17. 

 

 

Figura 17. Avaliação do modelo estimado. 

Fonte: Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkowics, R. R. (2009). The use of partial least squares path 
modeling in international marketing. Advances in International Marketing, v. 20, pp. 277-319. 

A primeira etapa constitui a avaliação do modelo de mensuração. O primeiro critério 

a ser avaliado é a confiabilidade da consistência interna. Em geral, o critério 

tradicional utilizado é o Alfa de Cronbach, o qual fornece uma estimativa para a 

confiabilidade. Todavia, tal medida tende a subestimar a confiabilidade da 

consistência interna das variáveis latentes em modelos utilizando o PLS. Chin (1998) 

indica que a mesma deve ser avaliada prioritariamente segundo a confiabilidade 

composta e que tal valor deve ser superior a 0,7. Churchill (1979), citado por 

Henseler, Ringle e Sinkowics (2009), recomenda eliminar indicadores do modelo de 

mensuração se sua carga for menor que 0,4 e se sua retirada aumentar 

significativamente a confiabilidade composta, como se poderá observar na Figura 

21. Modelo 1.  

Todos os coeficientes do modelo de mensuração apresentam coeficiente acima de 

0,4, conforme Figura 22. Modelo 2. Também no próximo capítulo, poderá observar-

se a confiabilidade composta acima de 0,7 para todos os construtos. 

3.6.3 Validade convergente, validade discriminante, avaliação do modelo 

estrutural e estatísticas descritivas 

Avaliação do 
modelo de 

mensuração 

•Consistência e validade dos construtos reflexivos 

•Validade dos construtos formativos 

Avaliação do 
modelo estrutural 

•Explicação da variabilidade dos construtos endógenos 

•Relevância de predição 
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Conforme indicado por Henseler et al. (2009), após a avaliação da confiabilidade do 

modelo de mensuração, é importante avaliar sua validade. Nesse sentido, dois 

subtipos são usualmente verificados: validade convergente e validade discriminante. 

A validade convergente significa que a série de indicadores representa um mesmo 

construto, o que pode ser demonstrado pela sua unidimensionalidade. Para verificar 

a validade convergente, Fornell e Larcker (1981) sugerem o uso da variância 

extraída (AVE), indicando que deve haver o valor mínimo de 0,5; todavia, Bollen 

(1989) sugere o valor de 0,4. Valores acima desse patamar indicam que a variável 

latente está habilitada a explicar mais de 40% da variabilidade dos seus indicadores. 

Dessa forma, procedeu-se à avaliação do modelo quanto à validade convergente. 

Tal avaliação é realizada com base na Average Variance Extracted (AVE). O 

patamar sugerido por Bollen (1989) foi atendido como pode ser visto no próximo 

capítulo, na Tabela 14. Descrição do modelo ajustado 2. 

No processo de validação do modelo de mensuração, a última etapa realizada foi a 

de validação discriminante. Tal validação possui um conceito completar ao da 

validação convergente: espera-se que dois conjuntos de indicadores (que 

representam dois conceitos teoricamente diferentes) não formem um fator 

unidimensional. Para tanto, avaliaram-se as cargas cruzadas (serão apresentadas 

no próximo capítulo deste trabalho, na Tabela 15. Cargas Cruzadas). 

Na avaliação das cargas cruzadas dos indicadores, espera-se que cada item possua 

carga mais alta com o construto a que pertence do que em qualquer outro (Henseler 

et al., 2009). 

A segunda etapa da validação de um modelo de equações estruturais, segundo 

Henseler et al. (2009), baseia-se na avaliação do modelo estrutural. Nesse sentido, 

obteve-se o coeficiente de determinação (R2) para a relação entre os construtos 

envolvimento, perfil demográfico, grau de maximização e confusão, confusão e seus 

consequentes. Os coeficientes R2 encontrados funcionam da mesma forma que a 

verificada na regressão linear, ou seja, indicam a porção da variabilidade explicada 

das variáveis dependentes explicada pelas variáveis independentes. É um número 

que pode variar de 0 a 1 (0% a 100%), no qual valores mais próximos de 1 indicam 
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que uma maior porção da variabilidade é explicada. Os valores de R2 são 

apresentados no próximo capítulo, na Figura 22. Modelo 2. 

Assim, faz-se relevante avaliar os patamares de cada construto. Para 

operacionalização das variáveis, utilizaram-se os escores não padronizados, ou 

seja, na mesma escala utilizada no questionário. Tais escores são fornecidos pelo 

software SmartPls 2.0 e suas estatísticas descritivas são apresentadas no próximo 

capítulo, na Tabela 16. Estatística descritiva dos construtos. 

3.6.4 Modelagem de equações estruturais 

Neste tópico, serão mencionadas algumas características importantes de 

modelagem de equações estruturais.  

3.6.4.1 Introdução, conceitos de modelagem de equações estruturais, 

diagrama de caminhos e estratégias para a aplicação da SEM 

Modelagem de Equações Estruturais é uma técnica da estatística também 

conhecida como Structural Equation Modeling (SEM) (Godinho, 2004). Hair et al. 

(1998) possuem uma obra que trata desse assunto, em que se menciona que este 

modelo abrange análise estrutural de covariância, análise de variáveis latentes e 

análise fatorial confirmatória. 

Tendo em vista que se busca descobrir se há relação entre os construtos valor 

percebido, qualidade percebida, satisfação e confiança na lealdade dos clientes no 

segmento de locação de equipamentos para construção, o uso da SEM é necessário 

(Godinho, 2004).  

A SEM possui algumas características, a saber: estimativa da relação de 

dependências inter-relacionadas e múltiplas, capacidade de representar construtos 

não observados nessas relações e verificação de erros no processo (Hair et al. 

1998; Godinho, 2004). 

A SEM utiliza relações separadas para cada conjunto de variáveis dependentes. “A 

SEM estima uma série de equações de regressão múltipla separadas, mas 
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interdependentes, simultaneamente, especificando o modelo estrutural usado pelo 

programa estatístico” (Godinho, 2004, p. 76). 

Em relação às variáveis do modelo estrutural, essa técnica lança mão de uma 
terminologia que deve ser utilizada, ou ao menos lembrada, pelo pesquisador. 
A variável latente é um construto que não pode ser mensurado diretamente; 
sua medida é tomada a partir de outras variáveis denominadas indicadores. O 
construto exógeno é uma variável que age como preditor de outros construtos 
do modelo. O construto endógeno é a variável resultante de um 
relacionamento causal. Os indicadores são os valores observados para um 
item específico, ou a questão que se pretende aplicar aos respondentes. O 
erro de mensuração é o grau no qual as variáveis mensuradas não explicam, 
de forma perfeita, a variável latente (Hair et al., 1998, citado por Godinho, 
2004, p. 76). 

Os pressupostos da SEM são: as observações devem ser independentes, a amostra 

deve ser aleatória e as relações devem ter linearidade. Ainda, deve haver 

normalidade de distribuição de dados e não normalidade das observações; quando 

isso ocorrer, é necessário um método mais robusto para a ausência de normalidade 

(Hair et al., 1998; Godinho, 2004). 

Na SEM, o diagrama de caminhos serve para representar os relacionamentos entre 

as variáveis. É o procedimento para representar a força de cada relação. É 

calculada a força das relações usando correlação ou matriz de covariância de 

entrada (Hair et al.,1998; Godinho, 2004). 

Em uma ilustração, “as setas retas indicam a influência das variáveis independentes 

sobre as dependentes, as setas curvas mostram a correlação entre as variáveis e as 

setas de duplo sentido indicam um relacionamento bilateral entre os construtos” 

(Godinho, 2004, p. 77). Os construtos são representados por elipse, enquanto as 

variáveis são mostradas com retângulos. As setas saem dos construtos exógenos, e 

os que recebem as setas são construtos ou variáveis endógenas. (Hair et al., 1998). 

Não existe uma maneira única para aplicar as técnicas multivariadas. Com base nos 

objetivos da pesquisa, deve-se buscar a técnica mais apropriada a fim de alcançar 

os objetivos traçados (Godinho, 2004). 
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Na estratégia de modelagem confirmatória, após especificar o modelo, a SEM avalia 

sua significância estatística. A estratégia de modelos competitivos serve para 

comparar o modelo proposto com modelos alternativos que apresentam melhores 

ajustes. Por fim, a estratégia de desenvolvimento de modelo serve para 

compreender melhor a teoria em questão. Portanto, essas três são as estratégias 

para a aplicação da SEM (Hair et al., 1998). 

Como no trabalho de Godinho (2004), a estratégia adotada nesta pesquisa foi a de 

modelos competitivos, com a comparação do modelo teórico acrescido de alguns 

ajustes. 

3.6.4.2 Os sete estágios da SEM, recomendações, missing values e medidas 

de ajuste em SEM 

No primeiro estágio, o pesquisador procura o desenvolvimento de um modelo 

baseado na teoria que melhor se ajuste ao estabelecimento das relações causais de 

sua pesquisa (Hair et al., 1998). 

A segunda parte diz respeito à construção do diagrama de caminhos, assinalando os 

construtos endógenos e exógenos e os relacionamentos causais e correlacionais 

entre as variáveis (Hair et al., 1998). 

Na terceira fase, é preciso converter o diagrama de caminhos em um conjunto de 

modelos estruturais e de mensuração.Isso significa que se deve determinar o 

número de indicadores e verificar a confiabilidade dos indicadores e construtos (Hair 

et al., 1998). 

O quarto passo é escolher o tipo de matriz de entrada de dados e a estimativa do 

modelo proposto. Para a entrada de dados, só existe a matriz de variâncias-

covariâncias, ou matriz de correlação, na SEM. A primeira busca o padrão de 

comportamento dos respondentes e não de forma individual. É preciso buscar uma 

matriz que se adapte ao modelo, porque ele será utilizado com a forma de testar 

uma teoria. Já a de correlação serve para compreender o padrão de relacionamento 

entre construtos e não a variância total (Hair et al., 1998; Godinho, 2004). 
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Os missing values significam dados faltosos ou ausentes, sendo o primeiro detalhe a 

ser observado no quesito recomendações (Hair et al., 1998), uma vez que podem 

prejudicar o cálculo da matriz e a capacidade de estimação. O tamanho da amostra 

também deve ser observado. Recomenda-se que o tamanho da amostra deve ser 

maior que o número de covariâncias ou correlações na matriz de entrada de dados 

ou 10 respondentes por parâmetro estimado. A terceira recomendação é ter cautela 

com as técnicas de estimação (Hair et al., 1998; Godinho, 2004). 

O método de estimação Máxima Verossimilhança é usado quando a normalidade 

multivariada de dados é alcançada. Ele apresenta sensibilidade à não normalidade 

de dados. Os outros métodos são: Mínimos Quadrados Ponderados, Mínimos 

Quadrados Parciais e Distribuição Assintoticamente Livre, sendo os dois últimos 

menos sensíveis à não normalidade (Hair et al., 1998; Godinho, 2004). 

O método Mínimos Quadrados Parciais ou Partial Least Square (PLS) é muito 

utilizado quando não se atinge o pressuposto de normalidade de dados. “O PLS é 

um poderoso método de análise devido à sua mínima demanda por escalas de 

mensuração, tamanho de amostra e distribuições residuais” (Godinho, 2004, p. 80). 

O PLS pode ser utilizado para confirmação de teorias e sugerir onde relações devem 

ou não existir, além de propor testes posteriores (Hair et al., 1998; Chin, 2000; 

Godinho, 2004). 

Neste trabalho, a validação do modelo deu-se através da modelagem de equações 

estruturais. Para tanto, utilizou-se o método Partial Least Squares (PLS), o qual não 

exige normalidade multivariada das variáveis e possibilita trabalhar com um tamanho 

de amostra mais reduzido, além de se adequar melhor a estudos exploratórios do 

que o método utilizado pelo Linear Structural Relationships (LISREL) (CHIN, 1998). 

O software utilizado foi o SmartPLS 2.0 M3. 

Em muitos casos, o PLS é descrito por um modelo de mensuração relacionando as 

questões com os construtos e algumas variáveis latentes endógenas com outras 

variáveis latentes (Godinho, 2004). 
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No modelo de mensuração, pode-se relacionar as variáveis manifestantes às suas 

variáveis latentes (caminho reflectivo e formativo).  

No reflectivo, a variável latente é observada por um conjunto de variáveis 
manifestas; essas variáveis manifestas são relacionadas às variáveis latentes 
por uma regressão simples. No caminho formativo, supõe-se que a variável 
latente é gerada por suas próprias variáveis manifestas. Neste caso, a 
variável latente é uma função linear de suas variáveis manifestas. As 
variáveis manifestas são variáveis observadas que descrevem um conceito 
mensural por uma variável latente. Elas são usualmente constituídas de 
maneira que cada variável manifesta seja positivamente correlacionada a sua 
variável latente. Isso implica que sinais esperados das cargas e pesos sejam 
positivos. Não há nenhuma restrição aos sinais de cargas e pesos no 
algoritmo usado no PLS, mas sinais inesperados das cargas e/ou peso 
mostram problemas nos dados. Logo, alguma atitude deve ser tomada, como 
a retirada do conjunto de dados, de variáveis manifestas relacionadas a 
parâmetros estimados com sinais errados. (Chatelin, Vinzi & Tenenhaus, 
2002, citados por Godinho, 2004, p. 81). 

A variável exógena é uma variável latente que nunca aparece como variável 

dependente no modelo estrutural ou na relação entre variáveis. Em outros casos, é a 

variável endógena. O modelo de causalidade não possui volta ao modelo e é 

chamado recursivo (Chatelin, Vinzi & Tenenhaus, 2002; Godinho, 2004).  

O quinto step é a avaliação da identificação do modelo estrutural. A observação 

neste caso é se os Graus de Liberdade (GL) encontram-se no valor adequado ou 

maior que zero. Quanto maior o GL, maior a generalização do modelo. Para menor 

que zero, deve-se eliminar alguns coeficientes estimados (Hair et al., 1998). 

Para o sexto degrau, se houver normalidade dos dados, ocorre a avaliação dos 

critérios de Goodness-of-fit (GIF) ou adequação do ajuste do modelo. Em Máxima 

Verossimilhança, verifica-se a existência de estimativas incorretas (variâncias 

negativas dos erros, coeficientes padronizados excedendo a unidade e erros 

associados com os coeficientes estimados). Se não forem estes erros, deve-se fazer 

ajuste do modelo. As medidas utilizadas para o GIF são: medidas de ajuste absoluto 

que são ajustes globais do modelo, ajuste incremental que compara um modelo com 

outro e os ajustes de parcimônia que fornecem uma comparação entre os modelos 

com diferentes coeficientes estimados. Ainda, deve-se verificar se os coeficientes 

apresentam significância estatística (Hair et al., 1998; Godinho, 2004). 
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Por fim, os estágios da SEM são a interpretação de modificação do modelo, se 

teoricamente justificados. Para o modelo ser aceito, é preciso examinar os 

resultados com a teoria, aferir se as relações com a teoria são estatisticamente 

relevantes, se o modelo alternativo adiciona algo às formulações alternativas da 

teoria e se todas as relações estão na direção hipotetizada, seja positiva ou 

negativa. “Em SEM, todos os coeficientes padronizados têm variância igual e um 

valor máximo de um” (Godinho, 2004, p. 82). Os coeficientes próximos de zero têm 

pouca influência, já os próximos de um significam que há uma alta importância nos 

relacionamentos causais entre as variáveis (Hair et al., 1998). 

Já se disse que modificações no modelo podem ser feitas com a finalidade de 

melhorar seu ajuste. Segundo Hair et al. (1998), o pesquisador pode adicionar ou 

excluir parâmetros do original. Todavia, é preciso uma justificativa teórica para o que 

parece empiricamente viável. O pesquisador deve também classificar as relações 

em categoria empírica ou teórica. “Se modificações forem feitas, o modelo deve ser 

submetido à validação cruzada para ser confirmado” (Godinho, 2004, p. 83).  

Segundo Hair et al. (1998), Malhotra (2001) e Godinho (2004), as principais medidas 

de ajuste em SEM são:  

- R² (coeficiente de determinação): é a variância total dos dados explicada pela 

variável dependente. É uma medida de aderência; 

- Qui-quadrado: representa a diferença entre os valores esperados, caso os dados 

se ajustem ao modelo proposto, e os valores observados. O pesquisador espera 

encontrar um qui-quadrado pequeno, ou seja, identificando diferenças mínimas entre 

o modelo e os resultados observados. Se a amostra não estiver entre 100 e 200 

casos, deve-se complementar a análise de validação do modelo com outras medidas 

de ajuste, pois este é sensível ao tamanho da amostra; 

- Probabilidade de significância (p-valor): indica a probabilidade de considerar os 

dados observados como diferentes dos esperados, quando na verdade são 

semelhantes. Em estatística, pode-se dizer que é a rejeição da hipótese nula, 

quando na verdade, é verdadeira. Neste trabalho, buscou-se a relação positiva entre 
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os construtos relacionados no modelo. Então, valores de p superiores a 0,05 são 

satisfatórios; 

- Coeficiente de qui-quadrado pelos graus de liberdade: serve para julgar a 

dimensão do coeficiente qui-quadrado em relação aos graus de liberdade e verificar 

se o ajuste do modelo foi conseguido por meio da redução dos graus de liberdade. 

Valores entre um e três são considerados adequados; superiores a três, o modelo 

não está sendo verdadeiramente representado nos dados disponíveis; 

- GFI: indica o grau de ajuste do modelo. Vai de zero a um, haja vista que, quanto 

mais próximo de um, mais satisfatório é o ajuste; 

- Raiz Quadrada do Erro Quadrádico Médio (Root Mean Square Residual) (RMSR). 

É a raiz quadrada das médias dos resíduos das matrizes de entrada e as matrizes 

preditas. Não há valor esperado para esta medida; 

- Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio de Aproximação (Root Mean Square 

Error of Approximation) (RMSEA): representa a discrepância do modelo por grau de 

liberdade. Representa o ajuste do modelo caso fosse estimado para a população da 

qual foi retirada a amostra. Os indicativos mais aceitáveis são de 0,05 até 0,08, com 

p-valor superior a 0,05; 

 - Índice de Qualidade de Ajuste Ajustado (Adjusted Goodness-of-fit) – AGFI: trata-se 

de uma extensão do GFI mencionado acima. “É ajustado pelo índice dos graus de 

liberdade do modelo proposto pelos graus de liberdade do modelo nulo” (Godinho, 

2004, p. 86). O modelo nulo é o modelo mais simples que pode ser justificado 

teoricamente. O valor recomendado neste índice para garantir a adequação do 

modelo é de 0,90; 

- Índice de Trucker Lewis (Trucker-Lewis Index) (TLI): é um índice comparativo entre 

o modelo proposto e o nulo. Quando se substitui o modelo alternativo pelo nulo, 

pode ser usado para comparações. O valor mínimo para boa adequação é de 0,90; 
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- Índice de Ajuste Normalizado (Normalized Fit Index) (NFI): é uma comparação do 

modelo proposto com o modelo nulo. Os valores vão de zero a um. Sendo zero 

nenhum ajuste, e um o ajuste perfeito. O valor mais aceitável é de 0,90 acima; 

- Índice de Ajuste Incremental (IAI): é um índice que mostra a inexistência de um 

modelo e que não há correlação entre as variáveis. Os valores vão de zero a um. 

Quanto maior o índice, melhor a relação do modelo em relação ao nulo. Trata-se de 

um índice muito indicado quando a amostra é pequena;  

- Índice de Ajuste Parcimonioso Normatizado (Parcimonious Normalized Fit Index) 

(PNFI): é um ajuste avaliado de acordo com o número de correlações. É utilizado 

para comparar modelos. Quanto mais próximo de um, melhor; 

- Índice de Qualidade de Ajuste Parcimonioso (Parcimonious Goodness-of Fit) 

(PGFI): é uma medida de parcimônia do modelo. Quanto mais próximo de um, maior 

sua parcimônia. 

Para a maioria dos índices mencionados acima, eles somente são fornecidos 

quando auferem a normalidade de dados. Para este trabalh, usou-se o PLS, pois 

não foi possível atingir a normalidade. 

3.7 Variáveis e códigos do questionário e questões invertidas do questionário  

Nesta seção, apresentam-se as variáveis e os códigos utilizados no questionário e, 

em seguida, as questões invertidas do instrumento de coleta de dados. A Figura 18 

expõe as perguntas do questionário e os códigos associados. 
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(Continua) 

Código Descrição 

C1 
Os funcionários da Railoc sempre me ofereceram os melhores 
equipamentos 

C2 
Os funcionários não conhecem os produtos para locação e não sabem 
informar sobre eles 

C3 A Railoc entrega as mercadorias corretas em minha obra 

C4 A Railoc demora realizar seus serviços (atendimento, entrega, etc.) 

C5 
Eu tenho confiança nos produtos alugados (são revisados, limpos e 
sempre me atendem bem) 

C6 Nem sempre encontro o que procuro na Railoc 

C7 Eu não confio nas informações oferecidas pelos funcionários 

C8 
A Railoc nem sempre age adequadamente, caso surja algum problema 
com seus clientes 

C9 A Railoc é uma empresa correta 

C10 A Railoc age considerando que o cliente tem sempre razão 

VP1 Compensa alugar na Railoc porque me economiza tempo 

VP2 A Railoc tem preços elevados 

VP3 O processo de pagamento da Railoc é complicado 

VP4 
Compensa alugar na Railoc, porque os serviços que ela oferece 
(atendimento, entrega, coleta e manutenção) facilitam minha vida 

VP5 Compensa alugar na Railoc, porque os funcionários facilitam a locação 

QP1 A loja da Railoc é mal planejada 

QP2 Os funcionários da Railoc estão sempre bem vestidos e limpos 

QP3 A Railoc possui equipamentos modernos 

QP4 A Railoc possui instalações ultrapassadas 

QP5 A Railoc nem sempre trata seus clientes bem 

QP6 
A Railoc oferece condições para que seus funcionários façam seu trabalho 
de forma adequada 

QP7 
Os funcionários da Railoc tem autonomia para resolver os problemas dos 
clientes da melhor maneira possível 

Figura 18. Perguntas do questionário e códigos associados. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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(Conclusão) 

QP8 Os funcionários da Railoc nem sempre estão dispostos a ajudar 

QP9 Os funcionários da Railoc são sempre educados 

QP10 Os funcionários da Railoc não me dão atenção necessária 

S1 Em termos de itens, a Railoc me atende exatamente no que necessito 

S2 Não estou satisfeito por ter alugado na Railoc 

S3 A Railoc é uma das melhores locadoras que existem 

S4 Eu realmente gosto de alugar na Railoc 

S5 Tenho dúvidas se devo continuar alugar na Railoc 

L1 A Railoc me oferece menos benefícios que outras locadoras 

L2 Hoje em dia, gosto mais da Railoc de que outras locadoras 

L3 No futuro, pretendo continuar alugando na Railoc 

L4 Quando preciso alugar qualquer equipamento, alugo somente na Railoc 

Figura 18. Perguntas do questionário e códigos associados. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Algumas perguntas do questionário apresentaram-se de forma invertida, ou seja, a 

concordância total mostrou-se negativa para a empresa em questão. Nesse sentido, 

estas tiveram suas avaliações e descrições invertidas no momento do 

processamento dos resultados. Tal procedimento se mostrou necessário com o 

intuito de se obter posteriormente índices que representassem coerentemente cada 

construto estudado. Por exemplo, toda vez que o respondente informar uma nota 

alta (5 – concordo totalmente), isso se configura em uma resposta positiva. Estes 

são aspectos que possuem impacto em modelagem de equações estruturais. A letra 

“R” foi colocada como novo código para indicar que a frase foi invertida. A Figura 19 

apresenta as perguntas do questionário invertidas e seus códigos associados. 
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Código Original Sentido invertido para modelagem 

VP2R A Railoc tem preços elevados A Railoc não tem preços elevados 

VP3R 
O processo de pagamento da Railoc é 
complicado 

O processo de pagamento da Railoc não é 
complicado 

QP1R A loja da Railoc é mal planejada A loja da Railoc não é mal planejada 

QP10R 
Os funcionários da Railoc não me dão 
atenção necessária 

Os funcionários da Railoc me dão atenção 
necessária 

QP4R A Railoc possui instalações ultrapassadas 
A Railoc não possui instalações 
ultrapassadas 

QP5R A Railoc nem sempre trata seus clientes bem A Railoc sempre trata seus clientes bem 

QP8R 
Os funcionários da Railoc nem sempre estão 
dispostos a ajudar 

Os funcionários da Railoc sempre estão 
dispostos a ajudar 

S2R Não estou satisfeito por ter alugado na Railoc Estou satisfeito por ter alugado na Railoc 

S5R 
Tenho dúvidas se devo continuar alugar na 
Railoc 

Não tenho dúvidas se devo continuar 
alugar na Railoc 

L1R 
A Railoc me oferece menos benefícios que 
outras locadoras 

A Railoc não me oferece menos benefícios 
que outras locadoras 

C2R 

Os funcionários não conhecem os produtos 
para locação e não sabem informar sobre 
eles 

Os funcionários conhecem os produtos 
para locação e sabem informar sobre eles 

C4R 
A Railoc demora realizar seus serviços 
(atendimento, entrega, etc.) 

A Railoc não demora realizar seus 
serviços (atendimento, entrega, etc.) 

C6R 
Nem sempre encontro o que procuro na 
Railoc Sempre encontro o que procuro na Railoc 

C7R 
Eu não confio nas informações oferecidas 
pelos funcionários 

Confio nas informações oferecidas pelos 
funcionários 

C8R 
A Railoc nem sempre age adequadamente, 
caso surja algum problema com seus clientes 

A Railoc sempre age adequadamente, 
caso surja algum problema com seus 
clientes 

Figura 19. Perguntas do questionário invertidas e códigos associados. 

Fonte: dados da pesquisa. 

3.8 Síntese da metodologia 

A seguir, apresenta-se um quadro explicativo à luz dos objetivos específicos, dos 

autores citados no Referencial Teórico deste trabalho, da técnica de coleta utilizada 
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e as questões contidas no instrumento de coleta dos dados, conforme exposto na 

Figura 20. 

(Continua) 

Objetivos 
específicos 

Autores Técnica de 
coleta dos 
dados 

Questões do instrumento de 
coleta de dados 

Identificar o 
grau de 
satisfação dos 
clientes 

Gonçalves et al. (2009); 
Larán e Espinoza (2004); 
Oliver (1980); Oliver 
(1997); Oliver (1999); Veiga 
(2000); Godinho (2004); 
Mesquita e Lara (2007); 
Branco et al. (2010); 
Marchetti e Prado (2001); 
Buarque e Mesquita 
(2015); Costa et al. (2006); 
Tontini (2003); Grönroos 
(1984); Anderson e Mittal 
(2000); Bergamo et al. 
(2012); Zacharias et al. 
(2008); Oliveira et al. 
(2015); Ellis (2000); Gagić 
et al. (2013); Lima (2015); 
Torres (2014). 

Pesquisa 26 - Em termos de itens, a Railoc me 
atende exatamente no que 
necessito. 

27 - Não estou satisfeito por ter 
alugado na Railoc. 

28 - A Railoc é uma das melhores 
locadoras que existem. 

29 - Eu realmente gosto de alugar 
na Railoc. 

30 - Tenho dúvidas se devo 
continuar alugar na Railoc. 

Identificar a 
qualidade 
percebida 
pelos clientes 

Oliveira et al. (2015); 
Godinho (2004); Bergamo 
et al. (2012); Gale (1994); 
Milan et al. (2008); Branco 
et al. (2010); Grewal et al. 
(1998); Gonçalves et al. 
(2009); Parasuraman et al. 
(1985); Parasuraman et al. 
(1988); Parasuraman et al. 
(1991); Liljander e 
Strandvik (1995); Fornell e 
Johnson (1996); Brady e 
Cronin, Jr. (2001); Prado 
(2002); Sirdeshmukh et al. 
(2002); Vieira et al. (2009); 
Zeithaml (1988); Lima 
(2015); Reeves e Bednar 
(1994); Brochado e 
Gameiro (2013); Berry e 
Parasuraman (1991); 
Grönroos (1982); Rust e 
Oliver (1994). 

Pesquisa 16 - A Railoc é mal planejada. 

17 - Os funcionários da Railoc estão 
sempre bem vestidos e limpos. 

18 - A Railoc possui equipamentos 
modernos. 

19 - A Railoc possui instalações 
ultrapassadas. 

20 - A Railoc nem sempre trata seus 
clientes bem. 

21 - A Railoc oferece condições para 
que seus funcionários façam seu 
trabalho de forma adequada. 

22 - Os funcionários da Railoc tem 
autonomia para resolver os 
problemas dos clientes da melhor 
maneira possível. 

23 - Os funcionários da Railoc nem 
sempre estão dispostos a ajudar. 

24 - Os funcionários da Railoc são 
sempre educados. 

 

Figura 20. Síntese da metodologia. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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(Continua) 

Objetivos 
específicos 

Autores Técnica de 
coleta dos 
dados 

Questões do instrumento de 
coleta de dados 

   25 - Os funcionários da Railoc não 
me dão atenção necessária. 

Identificar o 
grau de 
confiança dos 
clientes 

Morgan e Hunt (1994); 
Ladeira et al. (2014); 
Godinho (2004); Bergamo 
et al. (2012); Gonçalves et 
al. (2009); Sousa et al. 
(2013); Delgado-Ballester 
e Munera-Alemán (2001); 
Buarque e Mesquita 
(2015); Gundlach e 
Murphy (1993); 
Sirdeshmukh et al. (2002); 
Berry (1995); Berry 
(1996); Nootboom et al. 
(1997); Tax et al. (1998); 
Ribeiro (2002); Dwyer et 
al. (1987); Moorman et al. 
(1992); Moorman et al. 
(1993); Garbarino e 
Jonhson (1999); Sullivan e 
Peterson (1982); Santos 
(2001); Roque (2016); 
Garcia (2014); Ribeiro 
(2015); Rousseau et al. 
(1998); Santos (2012); 
Rotter (1967); Mayer et al. 
(1995); Bhattacharya 
(1998). 

Pesquisa 1 - Os funcionários da Railoc sempre 
me ofereceram os melhores 
equipamentos. 

2 - Os funcionários não conhecem 
os produtos para locação e não 
sabem informar sobre eles. 

3 - A Railoc entrega as mercadorias 
corretas em minha obra. 

4 - A Railoc demora realizar seus 
serviços (atendimento, entrega, etc). 

5 - Eu tenho confiança nos produtos 
alugados (são revisados, limpos e 
sempre me atendem bem). 

6 - Nem sempre encontro o que 
procuro na Railoc. 

7 - Eu não confio nas informações 
oferecidas pelos funcionários. 

8 - A Railoc nem sempre age 
adequadamente, caso surja algum 
problema com seus clientes. 

9 - A Railoc é uma empresa correta. 

10 - A Railoc age considerando que 
o cliente tem sempre razão. 

Identificar a 
percepção de 
valor pelos 
clientes 

Gonçalves et al. (2009); 
Branco et al. (2010); Gale 
(1994); Godinho (2004); 
Ravald e Grönroos (1996); 
Berry e Parasuraman 
(1991); Parasuraman 
(1997); Zeithaml (1998); 
Buarque e Mesquita 
(2015); Sousa et al. 
(2013); Santos e 
Fernandes (2008); Ladeira 
et al. (2014); Roque 
(2016); Barros (2015); 
Saraceni (2015); Rokeach 
(1973); Porter (1985);  
Richins (1994); Kotler e 
Keller (2006); Churchill e 
Peter (2000). 

Pesquisa 11 - Compensa alugar na Railoc 
porque me economiza tempo. 

12 - A Railoc tem preços elevados. 

13 - O processo de pagamento da 
Railoc é complicado. 

14 - Compensa alugar na Railoc, 
porque os serviços que ela oferece 
(atendimento, entrega, coleta e 
manutenção) facilitam minha vida. 

15 - Compensa alugar na Railoc, 
porque os funcionários facilitam a 
locação. 

Figura 20. Síntese da metodologia. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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(Conclusão) 

Objetivos 
específicos 

Autores Técnica de 
coleta dos 
dados 

Questões do instrumento de 
coleta de dados 

Verificar de que 
forma o modelo 
nomológico se 
aplica ao setor 
(lealdade) 

Bergamo et al. (2012); 
Larán e Espinoza 
(2004); Oliveira et al. 
(2015); Godinho (2004); 
Oliver (1997); Oliver 
(1999); Mesquita e Lara 
(2007); Vieira et al. 
(2009); Santos e 
Fernandes (2008); 
Henrique et al. (2013); 
Sousa et al. (2013); 
Costa et al. (2006); 
Reichheld e Sasser 
(1990); Anderson 
(1998); Butcher et al. 
(2001); Jones e Taylor 
(2007); Zacharias et al. 
(2008); Ellis (2000); Dick 
e Basu (1994); Zeithaml 
et al. (1996); Bloemer et 
al. (1999); Ladeira 
(2014); Gonçalves et al. 
(2009); Engel et al. 
(2000); Sheth e 
Parvatiyar (1995). 

Pesquisa 31 - A Railoc me oferece menos 
benefícios que outras locadoras. 

32 - Hoje em dia, gosto mais da 
Railoc de que outras locadoras. 

33 - No futuro, pretendo continuar 
alugando na Railoc. 

34 - Quando preciso alugar qualquer 
equipamento, alugo somente na 
Railoc. 

Figura 20. Síntese da metodologia. 

Fonte: dados da pesquisa. 

A primeira coluna da Figura 20 faz menção aos objetivos específicos deste trabalho, 

que são o norte desta dissertação. Na segunda coluna, é possível observar os 

autores cujos trabalhos foram base do Referencial Teórico, que abordaram a 

literatura sobre o assunto e contribuíram para responder ao objetivo geral aos 

objetivos específicos deste trabalho. Na terceira coluna, pode-se observar a técnica 

que foi utilizada para auferir os dados (a pesquisa). Por fim, na última coluna, 

encontram-se todas as frases utilizadas no instrumento de coleta dos dados. Os 

números escritos antes de cada frase representam o número da questão no 

questionário. O instrumento de coleta de dados pode ser conferido na íntegra no 

Apêndice A. 
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As questões de 1 a 10 representam o construto confiança; de 11 a 15, o construto 

valor percebido; de 16 a 25, o construto qualidade percebida; de 26 a 30, o construto 

satisfação; e de 31 a 34, o construto lealdade.  

O instrumento completo possui 37 perguntas, sendo que as 34 primeiras são 

referentes aos construtos, a de número 35 é sobre o gênero (masculino e feminino), 

a 36 é referente ao tipo de cadastro (pessoa física ou jurídica) e a 37 é sobre o 

tempo de cadastro (menos de um ano e mais de um ano). 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

Neste capítulo, aborda-se o histórico da empresa, unidade de análise desta 

dissertação, bem como a apresentação e a discussão dos resultados obtidos com a 

pesquisa, por meio da análise descritiva das respostas por construto e pela 

modelagem de equações estruturais na análise dos dados.  

4.1 Histórico e apresentação da empresa 

A Railoc, unidade de análise deste estudo, teve início com a história empreendedora 

de seu gestor, que começou em 19 de dezembro de 2005, quando o jovem arriscou-

se em um negócio familiar. Tratava-se de um modesto empreendimento, de “fundo 

de quintal”, sem registro, sem funcionários e que ofertava locação de andaimes, 

escoramentos e madeiras.  

Neste negócio, o patriarca da família de sua mãe – seu avô – realizava as entregas 

e encarregava-se de toda a parte braçal, enquanto sua mãe atendia aos clientes. O 

negócio carecia de certo profissionalismo, pois havia confusão patrimonial e nenhum 

tipo de controle gerencial e de faturamento. Aquela era uma época pouco 

competitiva, que tornava possível errar sem maiores consequências, pois não havia 

muitas opções no mercado. Mesmo com diversas falhas consideradas inaceitáveis 

pelos bons administradores da atualidade, este pequeno negócio sustentou 

financeiramente a família por muitos anos. Assim, cabe reconhecimento e respeito 

ao grande trabalhador da família, seu avô, que, por muito tempo, trabalhou durante o 

dia no seu empreendimento e, à noite, dirigia seu táxi. O descanso era em 

momentos em que não havia passageiros. 

Para quase todos os jovens, a dúvida sobre a carreira profissional a ser seguida é 

muito grande. E, neste caso, a grande questão era cursar Direito e espelhar-se em 

um amigo, cursar educação física devido ao amor pelo esporte e por esforço do pai, 

ou uma novidade: Administração. A opção do atual gestor de cursar Administração 

de Empresas surgiu em uma reunião familiar realizada em 2005, quando o pequeno 

empreendimento familiar foi oferecido ao único descendente masculino, até aquele 

momento, da pequena família, composta por mais avô, avó e três filhas.  



107 
 

Isso evitaria que o modesto negócio, que foi um dos primeiros da cidade e que 

sustentou a família, fechasse as portas com o avançar das primaveras do patriarca. 

Ademais, o empreendimento seria encerrado, porque não possuía funcionários e as 

descendentes não tinham interesse em continuar com o empreendimento. 

Em fevereiro de 2006, o jovem, com 18 anos, ingressou no curso de Administração 

de Empresas, tendo em vista que aceitou o desafio de manter vivo o negócio que 

estava com os dias contados. A atitude de ingressar na faculdade foi criticada pela 

família com a justificativa de que não era necessário curso superior para conduzir 

este tipo de empreendimento, haja vista o que seu avô conseguiu fazê-lo com 

pouquíssimo estudo. A pressão era grande: com pouco estudo, um senhor criou 

uma família inteira, e um jovem com curso superior, o que ele faria? Cresceria o 

negócio ou acabaria com ele de vez? 

Por influência de boa amizade que sempre o incentivou aos estudos, começou o 

curso em busca da união de teoria e prática, do aumento da rede de contatos e da 

profissionalização. A graduação terminou em dezembro de 2009 e, com certeza, foi 

um passo simbólico de um grande êxito, devido à realização de todos os objetivos 

traçados inicialmente. 

Durante o curso de Administração, a empresa familiar passou por diversas 

mudanças. A organização ainda trabalhou por mais dois anos na informalidade. Em 

2008, seu registro de empresa limitada foi criado na Junta Comercial com um 

contrato social padrão que era composto por membros da família, mas ninguém 

imaginava que problemas futuros estavam por vir. A empresa cresceu, desenvolveu-

se e saiu do “fundo de quintal”. A nova sede foi construída, e funcionários foram 

contratados e capacitados. A marca foi criada, divulgada, fortalecida e registrada no 

registro de patentes. A parte virtual foi desenvolvida por meio de site e e-mails 

personalizados. A quantidade de clientes e o faturamento foram aumentados de 

forma exponencial. A empresa foi informatizada, contas em bancos foram abertas, 

recursos para investimentos foram captados, e caminhonetes, caminhões e motos 

foram adquiridos. Laços com novos fornecedores foram criados e estreitados, a 

variedade de produtos para locação aumentou significativamente, sendo 

acrescentado o segmento rental de máquinas elétricas e a combustão. O 
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reinvestimento na atividade era constante, assim como o intercâmbio entre teoria e 

prática. Tudo isso com a ajuda dos professores, colegas da classe e de um amigo 

que sempre deu bons conselhos ao gestor. 

A graduação foi de extrema valia, porque não só os professores, como também os 

alunos, participaram e contribuíram muito para o crescimento e desenvolvimento do 

negócio familiar. Neste período, foi desenvolvido o plano de negócios do 

empreendimento, na disciplina de Gestão de Pequenas Empresas e 

Empreendedorismo, constatando a sua viabilidade, modelo este que até há pouco 

tempo foi utilizado como referência a ser seguida no curso. Na disciplina de Gestão 

de Marketing, foi desenvolvido um plano de marketing com a criação da logomarca e 

suas aplicabilidades, além de toda a comunicação visual do negócio. Como trabalho 

de conclusão de curso, a pequena empresa familiar foi utilizada como ambiente de 

estudo, tendo como área marketing e tema satisfação de clientes. Este trabalho foi 

defendido e aprovado com sucesso. 

Embora com pouca idade, administrar um negócio, participar ativamente das 

atividades em sala de aula, executar bons trabalhos acadêmicos e ter um bom 

relacionamento com os professores e alunos renderam ao jovem alguns convites 

para ministrar palestras nas empresas dos professores e em cursos técnicos.  

Em 2011, começou a divergência de interesses dos sócios no negócio familiar. As 

pessoas que ofereceram o negócio ao rapaz em 2005 agora possuíam grande 

interesse no empreendimento, pois faziam parte do contrato social e queriam colher 

os frutos da pequena empresa que criava maturidade. Eles eram contra o 

reinvestimento constante e queriam usufruir um pouco dos lucros.  

Não há “certo” e “errado” nesta história. O jovem administrador queria crescer e 

desenvolver seu negócio para poder usufruir no futuro, enquanto as outras sócias 

gostariam de usufruir naquele momento. A diferença de idade e de objetivos 

atrapalhou o andamento do negócio. O grande problema foi que, no início, ninguém 

queria trabalhar no negócio, e ele prosperou com o nome das sócias no contrato 

social, de modo que o interesse na empresa surgiu.  
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O empreendedor foi, desde a sua entrada no negócio, o administrador da empresa. 

Com o aprendizado da experiência de vida do avô, a contribuição do curso superior, 

a vontade de trabalhar e colocar em prática tudo o que era aprendido e bons 

conselhos de seu amigo, seu único desejo era ver seu negócio crescer e prosperar. 

O jovem possuía uma forma arrojada e agressiva de trabalho, com um constante 

reinvestimento patrimonial e bastante divulgação por meio de brindes e publicidade 

em geral. Essas características pessoais eram diferentes das características dos 

outros membros do empreendimento familiar, que não concordavam com essas 

ações. Assim, o relacionamento familiar e comercial começou a ruir. 

Em 2012, a crise no relacionamento familiar e societário acentuava-se e, ainda 

assim, o jovem gestor iniciou um curso de pós-graduação de Gestão Estratégica de 

Negócios. Mesmo se tratando de outra instituição de ensino, o apoio dos novos 

professores e colegas de classe existiu em prol da ajuda ao negócio familiar. 

Ocorriam discussões de casos reais, em que se propunham soluções de problemas. 

Para finalizar esse curso, em 2013, foi escrito um artigo, mais uma vez na área de 

marketing, com o tema relacionamento de clientes e com o foco em satisfação. 

Vale ressaltar que o empreendedor sempre participou de palestras e cursos extras, 

a fim de se capacitar para exercer sua profissão. Citam-se, apenas a título de 

exemplo: encontros empresariais; o Empretec, que se trata de um curso de 

capacitação de empreendedores do Sebrae; o Mastermind, curso de liderança, 

inteligência interpessoal e comunicação eficaz; além de diversos eventos com 

palestrantes renomados. 

Em 2013, o relacionamento comercial dos sócios estava insustentável. Por falta de 

opção, o sócio majoritário do empreendimento familiar, para causar menos trauma 

na relação familiar, retirou-se da empresa, deixando para trás, sem nenhum 

reembolso, a marca criada na faculdade, o nome fortemente divulgado, o ponto, o 

telefone, a forma de trabalho, a informatização e os contratos de locação em 

andamento. Ocorreu a divisão do patrimônio e das dívidas. Assim, nasceu a Railoc 

criada pelo sócio retirante.  
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Como reconhecimento do trabalho como administrador e pelo bom relacionamento 

com sua equipe, todos os funcionários da antiga empresa familiar o acompanharam 

em sua nova empreitada. Os contratos de trabalho foram rescindidos, as verbas 

trabalhistas pagas e a vida nova na Railoc iniciada. Ainda, grande parte dos clientes 

seguiu o empreendedor no novo negócio, incluindo diversos professores e colegas 

de classe. 

A Railoc veio com uma nova marca, novas cores, em outro endereço, distante da 

empresa anterior. Foi um recomeço no que diz respeito a criação, desenvolvimento, 

divulgação e fortalecimento de marca. Mesmo com certa experiência no mercado, 

todos os desafios e incertezas que um novo empreendimento conhece ao lançar-se 

no mundo real eram revividos pelo administrador. Com um novo CNPJ, a nova 

empresa recadastrou-se com seus antigos fornecedores, abriu contas em bancos e 

captou recursos para investimento, para que o gestor voltasse a empreender como 

antes, reinvestindo constantemente e desenvolvendo ações de marketing. 

Em pouco mais de um ano, a cidade já conhecia e aprovava a nova empresa. Com 

divulgação forte da recente marca e com a forma agressiva de trabalho, rapidamente 

o mercado reconheceu e incorporou o novo empreendimento como uma das mais 

importantes do setor na área de locação de equipamentos para construção da 

cidade e região. 

Assim, para esta pesquisa, a unidade de análise foi a Railoc – Locação de 

Equipamentos para Construção, empresa criada por um jovem empreendedor que 

passou por uma separação de sociedade familiar e que hoje busca praticar o que 

acredita ser correto para o crescimento e desenvolvimento de um negócio que visa 

estar sempre em destaque na região. 

A visão da empresa é ser reconhecida como a melhor locadora de equipamentos 

para construção de Sete Lagoas/MG e região. Ela tem como missão facilitar a 

construção civil com locação de equipamentos de qualidade, oferecendo excelência 

no atendimento e preço competitivo. Possui como valores atendimento diferenciado, 

qualidade e padronização dos equipamentos, preço justo e preocupação com a 

satisfação do cliente. 
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Foram estudados os clientes pessoas físicas e jurídicas. A unidade de análise deu-

se por ser uma empresa comercial bastante representativa no mercado e na região 

em que atua. Como se disse, ela está em funcionamento desde 2013 e possui como 

gestor um administrador com 11 anos de experiência no mercado. A Railoc é uma 

empresa situada em Sete Lagoas/MG, não possui filiais, atua no mercado de 

locação de equipamentos para construção, como andaimes, escoramentos, 

betoneiras, compactadores, marteletes, guinchos, containers, serras, furadeiras, etc.   

A empresa (em 2016/2017) conta com 15 funcionários, atua no mercado de Sete 

Lagoas/MG e região em um raio de 100 km da sede, possui em sua carteira de 

clientes pessoas físicas e jurídicas e atende a obras residenciais, comerciais, 

reformas, pinturas, estruturas metálicas, rodovias, condomínios e fábricas. 

A Railoc sempre investiu em brindes e no fortalecimento da marca. Destaca-se 

também por suas campanhas inovadoras de marketing como, no primeiro ano de 

existência, em que fez a “campanha do sonho”: distribuiu 1.000 sonhos de padaria 

em embalagens customizadas a clientes e amigos com o slogan “Se você pode 

sonhar, você pode fazer” (Wall Disney). Essa frase remete ao sonho do gestor em 

ter uma organização de marca forte, conhecida e que se consolida no mercado a 

cada dia. O doce foi uma forma de agradecimento aos seus clientes pelas 

conquistas organizacionais e serviu como incentivo para as pessoas realizarem os 

seus sonhos. 

Outra campanha interessante foi a distribuição de pipoca doce e salgada em pote 

personalizado em um encontro empresarial tradicional da cidade, cujo tema foi “faça 

as ideias pipocaram”. Tendo em vista o cenário econômico atual e um evento de 

capacitação como o encontro empresarial, pareceu propício à empresa sugerir a 

criação de ideias. Com isso, a campanha estendeu-se a clientes e amigos durante a 

semana posterior ao evento. 

Em 2015, a empresa foi homenageada como destaque em marketing em evento da 

cidade que homenageou empresas em diversos títulos. Para retribuir a homenagem, 

a empresa distribuiu a todos os convidados da festa, na entrada do evento, chicletes 

personalizados com a marca e a frase “Celebre suas vitórias”. Essa frase fortaleceu 
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o agradecimento pela homenagem e enfatizou a importância de celebrar todas as 

vitórias, mesmo que pequenas. A festa foi uma celebração de vitória de seu 

organizador e uma comemoração da coluna social do idealizador do evento. 

Em 2016, a faculdade em que o gestor formou-se administrador convidou-o para ser 

garoto-propaganda da instituição na campanha de vestibular do primeiro semestre. 

O fato foi bastante comemorado, devido ao carinho e reconhecimento de seu 

trabalho. 

Hoje, o cenário comercial é bastante diferente de anos passados. A economia está 

instável e cerca de 40 concorrentes disputam o mercado de locação da cidade. Em 

relação à economia, pode-se dizer que aqueles que possuem recurso têm receio de 

investir em imóveis, ao passo que aqueles não o possuem, mas desejam investir, 

têm dificuldades de captação nas instituições financeiras, devido à restrição ao 

crédito ou ao aumento de juros. 

Este trabalho, portanto, é de grande importância, pois, em tempos de incerteza e 

escassez de novos clientes, é preciso reduzir custos e principalmente cuidar dos 

atuais consumidores da organização. Assim, torna-se pertinente estudar o que 

contribui para a lealdade deles, construto este que é um dos objetivos principais de 

todo negócio voltado para o cliente.  

4.2 Apresentação 

Enviaram-se 300 questionários aos clientes da empresa, dos quais se validaram 

152. O instrumento de coleta de dados possuía 34 frases.  

O instrumento por completo foi validado, portanto, por 152 pessoas que lhe 

responderam dentro das normas da academia. O número de 152 dividido por 34 

(número de frases) representa quase cinco pessoas respondentes para cada 

afirmativa. Trata-se de um número interessante, tendo em vista que o modelo já foi 

validado.  

Em estudos que utilizam estatísticas multivariadas, como neste trabalho, 

questionários que não estão completos, ou que tenham recebido a mesma resposta 
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para todas as frases, são eliminados antes de se auferir o resultado. Missing e 

outlier compõem a chamada limpeza de dados para a melhor tabulação das 

respostas. Apesar do número de questionários válidos não ser o esperado, este não 

comprometeu em nada a análise.  

Além da busca pela opinião dos clientes, por meio das afirmativas referentes aos 

construtos, procurou-se saber também o sexo dos respondentes, o tipo de cadastro 

(pessoa física ou jurídica) e tempo de relacionamento que a pessoa possui com a 

empresa (menos de um ano e mais de um ano). A seguir, a Tabela 1, apresenta a 

frequência dos respondentes por gênero. 

Tabela 1 
Gênero 

  Frequência Percentual 

Masculino 111 73,0% 

Feminino 41 27,0% 

Total 152 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Na Tabela 1, é possível observar que a maior parte dos 152 respondentes (100%) é 

do sexo masculino, ou seja, 73,0%, que representam 111 pessoas. Já 27% são do 

sexo feminino, que completam 41 pessoas. Essa foi a questão de número 35 do 

questionário (Apêndice A). 

A seguir, a Tabela 2 representa o tipo de cadastro dos respondentes. 

Tabela 2 

Tipo de Cadastro 

  Frequência Percentual 

Pessoa física 88 57,9% 

Pessoa jurídica 64 42,1% 

Total 152 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Na Tabela 2, é possível observar que 57,9% do total dos respondentes são do tipo 

pessoa física, que se cadastraram na unidade de análise para fazer suas locações 

com seu Cadastro de Pessoa Física (CPF), totalizando 88 pessoas. Por sua vez, 

42,1% dos respondentes são de natureza jurídica, cadastrados a partir Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), totalizando 64 pessoas. A unidade de análise 

não se limita a atender a um tipo específico de cadastro. Essa foi a pergunta de 

número 36 do instrumento de coleta (Apêndice A).  

A Tabela 3 apresenta o tempo de cadastro dos entrevistados. 

Tabela 3 
Tempo como cliente 

 

Frequência Percentual 

Menos de um ano 17 11,2% 

Mais de um ano 135 88,8% 

Total 152 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa 

Na Tabela 3, constatou-se que 11,2% das pessoas que responderam ao 

questionário possuem seu cadastro na Railoc há menos de um ano. São clientes 

recentes, que totalizam 17 pessoas. Todavia, 88,8% dos respondentes são clientes 

antigos, tendo em vista que marcaram possuir seu cadastro há mais de um ano. 

Essa maioria de entrevistados totaliza 135 pessoas, que já conhecem bastante o 

trabalho da organização. Essa foi a última pergunta do questionário. Para consultar 

o instrumento completo, veja o Apêndice A. 

4.2.1 Análise descritiva das respostas por construto 

Nesta seção, descrevem-se as análises de cada construto: satisfação, qualidade 

percebida, confiança, valor percebido e lealdade. 

Para todos os construtos, indicaram-se a porcentagem, a média e o desvio padrão 

de cada frase. Média é uma medida de tendência central que visa representar o 

centro de um conjunto de dados, enquanto o desvio padrão indica a distância média 



115 
 

dos dados em relação a esse centro. Quanto maior o desvio padrão, mais os dados 

estão dispersos em relação à média. 

Considera-se resposta 1 para discordo totalmente, 2 para discordo, 3 para 

indiferente, 4 para concordo e 5 para concordo totalmente. 

O primeiro a ser apresentado é o construto confiança, conforme Tabela 4. 

Tabela 4 

 Estatísticas descritivas – construto confiança 

(Continua) 
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1-Os funcionários da 
Railoc sempre me 
ofereceram os 
melhores 
equipamentos. 

  

7,2% 50,0% 42,8% 100,0% 4,36 0,61 

2-Os funcionários 
conhecem os 
produtos para 
locação e sabem 
informar sobre eles. 

1,3% 5,9% 2,0% 46,7% 44,1% 100,0% 4,26 0,87 

3-A Railoc entrega 
as mercadorias 
corretas em minha 
obra. 

 
0,7% 1,3% 50,0% 48,0% 100,0% 4,45 0,56 

4-A Railoc não 
demora realizar seus 
serviços 
(atendimento, 
entrega, etc). 

1,3% 7,2% 2,0% 54,6% 34,9% 100,0% 4,14 0,87 

5-Eu tenho confiança 
nos produtos 
alugados (são 
revisados, limpos e 
sempre me atendem 
bem). 

0,7% 

 

1,3% 50,0% 48,0% 100,0% 4,45 0,60 

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 4 
 Estatísticas descritivas – construto confiança 

(Conclusão) 
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6-Sempre encontro o 
que procuro na 
Railoc. 

2,6% 15,9% 9,2% 52,6% 19,7% 100,0% 3,71 1,04 

7-Confio nas 
informações 
oferecidas pelos 
funcionários. 

0,7% 5,9% 2,0% 47,4% 44% 100,0% 4,28 0,83 

8-A Railoc sempre 
age adequadamente, 
caso surja algum 
problema com seus 
clientes. 

0,7% 3,3% 5,3% 47,4% 43,3% 100,0% 4,30 0,77 

9-A Railoc é uma 
empresa correta. 

 

1,3% 2,7% 48,0% 48,0% 100,0% 4,43 0,62 

10-A Railoc age 
considerando que o 
cliente tem sempre 
razão. 

0,7% 8,6% 17,8% 48,6% 24,3% 100,0% 3,88 0,90 

Fonte: dados da pesquisa 

A Tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis que compõem o 

construto confiança. As avaliações mostraram-se positivas em relação à empresa, 

com grande concentração nas respostas 4 e 5. Destaca-se que, nas tabelas, as 

perguntas que possuíam sentido invertido já foram substituídas conforme 

apresentado na Metodologia. 

Na primeira frase do questionário (questão 1), é possível visualizar que nenhum 

entrevistado marcou as opções 1 e 2. Houve um percentual pequeno de 7,2% das 

respostas para indiferente, sendo que 92,8% das respostas foram concordo e 

concordo totalmente. Essa foi a terceira frase mais bem avaliada, atrás apenas da 

frase de número 3, que foi a primeira colocada, e da frase de número 5, que foi a 
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segunda. O fato mostra que os clientes têm recebido bons equipamentos quando 

contratam o serviço da unidade em estudo. 

Na segunda frase, 7,2% das respostas foram para 1 e 2, 2% foram para indiferente e 

90,8% foram para as respostas 4 e 5. Isso quer dizer que os entrevistados, em 

grande maioria, estão satisfeitos com as informações dos funcionários em relação 

aos equipamentos. 

A frase mais bem avaliada foi: 3-A Railoc entrega as mercadorias corretas em minha 

obra. A média foi de 4,45 e o desvio padrão foi de 0,56 (média alta e desvio padrão 

baixo). A resposta negativa discordo totalmente teve 0%; enquanto 0,7% dos 

entrevistados marcaram discordo; e 1,3%, indiferente. O total de 98% de respostas 

foi positivo. Pode-se afirmar que o índice de entregas erradas nas obras dos clientes 

é bastante pequeno, de acordo com esta pesquisa. 

Na quarta frase do instrumento de coleta de dados, verificou-se que 8,5% dos 

entrevistados marcaram a opção discordo totalmente e discordo. Já 2% disseram ser 

indiferentes, ao passo que 89,5% dos respondentes marcaram concordo e concordo 

totalmente em relação à rapidez na entrega e na coleta de materiais que a empresa 

aluga para seus clientes. 

A quinta frase afirma que os clientes têm confiança nos produtos alugados pela 

empresa, sendo o resultado o seguinte: 0,7% marcaram opção 1 e 2; 1,3% são 

indiferentes; e 98% concordam ou concordam totalmente com esta afirmação. 

No construto confiança, a afirmativa com pior avaliação foi: 6-Sempre encontro o 

que procuro na Railoc. Com média de 3,71 e desvio padrão de 1,04 (média baixa e 

desvio padrão alto), 18,5% de respostas foram negativas (discordo totalmente-1 e 

discordo-2); 9,2% foram indiferentes; e 72,3% de respostas foram positivas 

(concordo-4 e concordo totalmente-5).  

A sétima frase diz respeito à confiança sobre as informações oferecidas pelos 

funcionários da organização. O resultado é: 6,6% não confiam nas informações, pois 

marcaram discordo totalmente e discordo; 2% se dizem indiferentes em relação a 
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essa afirmativa; e 91,4% das pessoas que responderam à pesquisa concordam ou 

concordam totalmente com esta afirmação.  

A frase de número 8 do questionário refere-se a problemas que surgem com o 

cliente. O resultado dela é: 4% acham que a Railoc não age adequadamente quando 

surge algum problema com o cliente; 5,3% se dizem indiferentes sobre esta 

afirmativa; e 90,7% acreditam que a organização age adequadamente quando surge 

algum problema em relação à empresa e o cliente, pois marcaram concordo 

totalmente e concordo. 

A nona frase é: A Railoc é uma empresa correta. Para esta questão, 1,3% das 

respostas foram discordo totalmente e discordo; 2,7% foram indiferentes; e 96% 

concordam ou concordam totalmente com essa afirmativa, o que mostra que a 

amostra respondente acredita que a unidade de análise é uma empresa correta em 

suas ações. 

A última frase do construto confiança é a décima frase do questionário, que 

menciona que a organização age considerando que o cliente tem sempre razão. Dos 

respondentes, 9,3% discordam totalmente ou discordam desta afirmativa; 17,8% são 

indiferentes; e 72,9% concordam totalmente ou concordam. Diante das outras 

frases, esta possui um índice de respostas positivas baixo, ocupando a nona 

posição no ranking das frases do construto confiança.  

Para concluir a análise deste construto, apresenta-se a Tabela 5, com o ranking das 

frases do construto confiança, na ordem da melhor para a pior avaliação. O critério 

utilizado foi listar da maior para a menor média. 
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Tabela 5 
Ranking das frases do construto confiança 

Posição Frase do questionário Concentração das 
respostas 4 e 5 

Primeiro lugar 3-A Railoc entrega as mercadorias corretas em 
minha obra. 

98% 

Segundo lugar 5-Eu tenho confiança nos produtos alugados (são 
revisados, limpos e sempre me atendem bem). 

98% 

Terceiro lugar  9-A Railoc é uma empresa correta. 

 

96% 

 

Quarto lugar 1-Os funcionários da Railoc sempre me ofereceram 
os melhores equipamentos. 

92,8% 

Quinto lugar 8-A Railoc sempre age adequadamente, caso surja 
algum problema com seus clientes. 

90,7% 

Sexto lugar 7-Confio nas informações oferecidas pelos 
funcionários. 

91,4% 

Sétimo lugar 2-Os funcionários conhecem os produtos para 
locação e sabem informar sobre eles. 

90,8% 

Oitavo lugar 4-A Railoc não demora realizar seus serviços 
(atendimento, entrega, etc). 

89,5% 

Nono lugar 10-A Railoc age considerando que o cliente tem 
sempre razão. 

72,9% 

Décimo lugar 6-Sempre encontro o que procuro na Railoc. 72,3% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Para reforçar o entendimento, resposta 1 é discordo totalmente, 2 é discordo, 3 é 

indiferente, 4 é concordo e 5 é concordo totalmente com a afirmação do instrumento 

de coleta de dados. 

Com a Tabela 5, torna-se mais fácil perceber em que aspectos a unidade de análise 

está bem avaliada e em quais precisa melhorar. Em relação a entrega de 

mercadorias, qualidade dos materiais e oferecimento de produtos de qualidade, 

ocorreu uma avaliação muito positiva, razão pela qual estes ocupam as primeiras 

posições da tabela. Sobre postura da empresa em agir adequadamente e 

informações dos funcionários para os clientes, estes ocupam a parte central da 

tabela, com uma avaliação razoável. Já os quesitos demora na entrega e coleta, agir 

como se o cliente tivesse sempre razão e diversidade de equipamentos para locação 

ocupam as piores posições . 
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É possível perceber que a diferença da sétima para a oitava posição foi bastante 

pequena. Ambas possuem um desvio padrão idêntico de 0,87. Todavia, a questão 2 

possui média de 4,26 (superior – primeiro critério de desempate) e com 90,8% das 

respostas em 4 e 5. Já a questão de número 4 possui média de 4,14, com 89,5% de 

respostas 4e 5 (concordo e concordo totalmente). 

Existem dois destaques bastante positivos que são as primeiras frases: 3-A Railoc 

entrega as mercadorias corretas em minha obra e 5-Eu tenho confiança nos 

produtos alugados (são revisados, limpos e sempre me atendem bem), com 98% 

das respostas em concordo e concordo totalmente. Existem também as duas frases 

com menor incidência de respostas 4 e 5, que são: 10-A Railoc age considerando 

que o cliente tem sempre razão (72,9%) e 6-Sempre encontro o que procuro na 

Railoc (72,3%). 

De forma geral, o construto confiança foi bem avaliado pelos entrevistados, visto que 

a avaliação mais baixa possuiu 72,3% das respostas concentradas em concordo e 

concordo totalmente. Os gráficos de todas as respostas estão no Apêndice B. 

O próximo construto a ser apresentado é o valor percebido, conforme Tabela 6. 
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Tabela 6  
Estatísticas descritivas – construto valor percebido 
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11-Compensa alugar na 
Railoc porque me 
economiza tempo. 

0,7% 2,6% 7,2% 60,5% 29% 100,0% 4,14 0,71 

12-A Railoc não tem 
preços elevados. 

0,7% 7,9% 23,0% 54,6% 13,8% 100,0% 3,73 0,82 

13-O processo de 
pagamento da Railoc não 
é complicado. 

0,7% 2,6% 4,6% 53,9% 38,2% 100,0% 4,26 0,73 

14-Compensa alugar na 
Railoc, porque os serviços 
que ela oferece 
(atendimento, entrega, 
coleta e manutenção) 
facilitam minha vida. 

 
1,4% 3,9% 53,3% 41,4% 100,0% 4,35 0,62 

15-Compensa alugar na 
Railoc, porque os 
funcionários facilitam a 
locação. 

  3,9% 13,2% 50,7% 32,2% 100,0% 4,11 0,78 

Fonte: dados da pesquisa 

A primeira questão do construto valor percebido é a frase de número 11 do 

questionário que afirma: Compensa alugar na Railoc porque me economiza tempo. 

Os entrevistados responderam: 3,3% discordam totalmente ou discordam; 7,2% são 

indiferentes; e 89,5% concordam ou concordam totalmente com essa frase, o que 

indica que os serviços da unidade de estudo são rápidos e pouco burocráticos, pois 

economizam tempo dos clientes. 

A frase de número 12 é sobre os preços das locações dos equipamentos: 14,9% 

acreditam que os preços são elevados, já que marcaram discordo totalmente ou 

discordo; 23% das respostas foram para indiferente; 68,4% indicaram concordo e 

concordo totalmente, o que indica que a maioria dos clientes acha que os preços 

são justos. Porém, é uma afirmativa em que a distribuição das respostas foi maior. 

Entre as cinco questões do construto valor percebido, esta foi a de pior avaliação, 

com maior desvio padrão (0,83), menor média (3,73) e menor concentração nas 

respostas 4 e 5. 
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A frase de número 13 é a terceira questão do construto valor percebido. Nesta, 3,3% 

disseram que o processo de pagamento da Railoc é complicado, pois marcaram as 

opções 1 e 2; 4,6% foram indiferentes; e 92,1% disseram que o processo de 

pagamento não é complicado (grande concentração de respostas 4 e 5). 

14-Compensa alugar na Railoc, porque os serviços que ela oferece (atendimento, 

entrega, coleta e manutenção) facilitam minha vida. Essa foi a frase de número 

quatorze e a quarta do construto valor percebido. As respostas foram: 1,4% para as 

questões 1 e 2; 3,9% foram indiferentes; 94,7% disseram que os serviços facilitam 

suas vidas (marcando as opções concordo totalmente e concordo). Esta foi a 

afirmativa mais bem avaliada deste construto. Sua média foi alta em relação às 

outras em 4,35 e seu desvio padrão foi baixo, com 0,62.  

A última frase deste construto é a décima quinta afirmativa do questionário. Nesta, 

3,9% marcaram discordo totalmente ou discordo; 13,2% marcaram indiferente; e 

82,9% marcaram as respostas 4 e 5. Portanto, a grande maioria acredita que os 

funcionários facilitam a locação e, por isso, compensa alugar na Railoc. 

Para fechar a análise deste construto, apresenta-se a Tabela 7, com o ranking das 

frases do construto valor percebido, que foi elaborada a partir da Tabela 6, que 

contém as estatísticas descritivas - construto valor percebido. As frases estão 

ordenadas da melhor para a pior avaliação dos entrevistados. O critério utilizado foi 

da maior para a menor média.  
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Tabela 7  
Ranking das frases do construto valor percebido 

Posição Frase do questionário 
Concentração das 

respostas  
4 e 5 

Primeiro lugar 
14-Compensa alugar na Railoc, porque os serviços que 
ela oferece (atendimento, entrega, coleta e 
manutenção) facilitam minha vida. 

94,7% 

Segundo lugar 
13-O processo de pagamento da Railoc não é 
complicado. 

92,1% 

 

Terceiro lugar 
11-Compensa alugar na Railoc porque me economiza 
tempo. 

89,5% 

Quarto lugar 
15-Compensa alugar na Railoc, porque os funcionários 
facilitam a locação. 

82,9% 

Quinto lugar 12-A Railoc não tem preços elevados. 68,4% 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 7 menciona de forma clara a opinião dos clientes. A maioria dos 

entrevistados percebe valor no que diz respeito a facilitar as suas vidas com os 

serviços da empresa e com a economia de tempo. Já sobre processo de 

pagamento, ação dos funcionários para facilitar a locação e preço cobrado está em 

desvantagem em relação às duas primeiras afirmativas. Vale ressaltar que todas 

foram bem avaliadas, embora umas tenham recebido maior destaque que outras. 

Convém salientar que, apesar de a frase 11-Compensa alugar na Railoc porque me 

economiza tempo possuir um desvio padrão menor que a frase 13-O processo de 

pagamento da Railoc não é complicado, a frase 13 esteve em segundo lugar por 

possuir uma maior média de 4,26 e a terceira colocada possuir média de 4,14.  

O grande destaque positivo foi a frase: 14-Compensa alugar na Railoc, porque os 

serviços que ela oferece (atendimento, entrega, coleta e manutenção) facilitam 

minha vida, com 94,7% das respostas concordo e concordo totalmente. A frase que 

merece atenção, porque esteve em último lugar, com 68,4% das respostas em 4 e 5, 

foi 12-A Railoc não tem preços elevados. 

De forma geral, o construto valor percebido foi bem avaliado pelos clientes, pois a 

sua pior frase auferiu 68,4% das respostas em 4 e 5, o que que representa a grande 

maioria. Os gráficos de todas as frases estão no Apêndice B. 
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Apresentam-se a seguir os dados do construto qualidade percebida, na Tabela 8,  

que contém as estatísticas descritivas deste construto. 

Tabela 8  
Estatísticas descritivas – construto qualidade percebida 
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16-A loja da Railoc não é mal 
planejada. 

 
1,3% 12,5% 50,0% 36,2% 100,0% 4,21 0,71 

17-Os funcionários da Railoc estão 
sempre bem vestidos e limpos. 

 
2,6% 20,5% 52,6% 24,3% 100,0% 3,99 0,75 

18-A Railoc possui equipamentos 
modernos. 

0,7% 1,3% 14,5% 62,5% 21% 100,0% 4,02 0,69 

19-A Railoc não possui instalações 
ultrapassadas. 

0,7% 3,3% 17,1% 53,3% 25,6% 100,0% 4,00 0,79 

20-A Railoc sempre trata seus 
clientes bem. 

4,6% 4,6% 1,3% 47,4% 42,1% 100,0% 4,18 1,00 

21-A Railoc oferece condições para 
que seus funcionários façam seu 
trabalho de forma adequada.  

1,3% 16,4% 51,4% 30,9% 100,0% 4,12 0,72 

22-Os funcionários da Railoc tem 
autonomia para resolver os 
problemas dos clientes da melhor 
maneira possível.  

6,6% 23,0% 51,3% 19,1% 100,0% 3,83 0,81 

23-Os funcionários da Railoc sempre 
estão dispostos a ajudar. 

2,0% 5,9% 2,0% 59,2% 30,9% 100,0% 4,11 0,86 

24-Os funcionários da Railoc são 
sempre educados. 

 
3,9% 2,0% 52,0% 42,1% 100,0% 4,32 0,71 

25-Os funcionários da Railoc me dão 
atenção necessária. 

2,6% 3,3% 0,7% 55,3% 38,1% 100,0% 4,23 0,84 

Fonte: dados da pesquisa. 

A primeira frase do construto qualidade percebida do questionário é a 16. De acordo 

com a resposta dos entrevistados, 1,3% disseram discordo totalmente e discordo; 

12,5% foram indiferentes; e 86,2% marcaram as opções 4 e 5. Esta foi a terceira 

frase mais bem avaliada pelos clientes neste construto. 
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17-Os funcionários da Railoc estão sempre bem vestidos e limpos foi a segunda 

frase deste construto: 2,6% das respostas foram entre 1 e 2; 20,5% marcaram 

indiferente; 76,9% disseram concordo ou concordo totalmente. Esta foi a segunda 

pior frase nas avaliações dos entrevistados. 

A terceira frase do construto qualidade percebida é a de número 18: 2% marcaram 

discordo totalmente e discordo; 14,5% foram indiferentes; e 83,5% marcaram as 

opções 4 e 5.  

A próxima frase, de número 19, é sobre as instalações da organização: 4% dos 

entrevistados optaram pelas alternativas 1 e 2; 17,1% foram indiferentes; e 78,9% 

concordaram ou concordaram totalmente, o que significa que não consideram as 

instalações da loja ultrapassadas. 

20-A Railoc sempre trata seus clientes bem é a quinta frase deste construto no 

instrumento: 9,2% discordaram totalmente ou discordaram desta afirmativa; 1,3% 

dos respondentes foram indiferentes; e 89,5% marcaram as opções 4 e 5. 

A sexta frase de qualidade percebida é a de número 21. Nenhum entrevistado 

marcou a opção 1. Já 1,3% deles marcaram a opção 2; 16,4% foram indiferentes; e 

82,3% concordaram ou concordaram totalmente sobre a Railoc oferecer condições 

para seus funcionários trabalharem de forma adequada. 

Sobre a autonomia dos funcionários da empresa para resolver problemas, a questão 

de número 22 e sétima frase deste construto, nenhum entrevistado marcou a opção 

1; 6,6% discordaram desta afirmação; 23% foram indiferentes; e 70,4% marcaram a 

opção 4 e 5. Esta foi a pior avaliação dos entrevistados no construto qualidade 

percebida. 

A oitava questão do construto é 23-Os funcionários da Railoc sempre estão 

dispostos a ajudar: 7,9% marcaram a opção 1 e 2; 2% optaram por indiferente; 

90,1% disseram concordo ou concordo totalmente com esta afirmação. 

24-Os funcionários da Railoc são sempre educados é nona frase de qualidade 

percebida. Nenhum entrevistado marcou discordo totalmente; 3,9% discordaram; 2% 
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foram indiferentes; e 94,1% marcaram 4 ou 5. Esta afirmação foi a mais bem 

avaliada pelos entrevistados neste construto e sua média foi a mais alta (4,32). 

A última frase do construto qualidade percebida é 25-Os funcionários da Railoc me 

dão atenção necessária. Esta foi a segunda melhor avaliação dos clientes, com 

média de 4,23. Para discordo totalmente e discordo, foram 5,9%; enquanto 0,7% 

foram indiferentes; e 93,4% concordaram ou concordaram totalmente com esta 

frase. 

A Tabela 9, a seguir, resume o ranking das frases do construto qualidade percebida, 

que foram ordenadas da maior para a menor média. 

Tabela 9  
Ranking das frases do construto qualidade percebida. 

Posição Frase do questionário Concentração das 
respostas 4 e 5 

Primeiro lugar 24-Os funcionários da Railoc são sempre 
educados. 

94,1% 

Segundo lugar 25-Os funcionários da Railoc me dão atenção 
necessária. 

93,4% 

Terceiro lugar 16-A loja da Railoc não é mal planejada. 86,2% 

Quarto lugar 20-A Railoc sempre trata seus clientes bem. 89,5% 

Quinto lugar 21-A Railoc oferece condições para que seus 
funcionários façam seu trabalho de forma 
adequada. 

82,3% 

Sexto lugar  23-Os funcionários da Railoc sempre estão 
dispostos a ajudar. 

90,1% 

Sétimo lugar 18-A Railoc possui equipamentos modernos. 83,5% 

Oitavo lugar 19-A Railoc não possui instalações 
ultrapassadas. 

78,9% 

Nono lugar 17-Os funcionários da Railoc estão sempre bem 
vestidos e limpos. 

76,9% 

Décimo lugar 22-Os funcionários da Railoc tem autonomia 
para resolver os problemas dos clientes da 
melhor maneira possível. 

70,4% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Como se pode ver, a opção mais bem avaliada pelos entrevistados foi a afirmativa 

de número 24-Os funcionários da Railoc são sempre educados, a nona frase do 

construto, com 94,1% das respostas entre concordo e concordo totalmente, uma 

média de 4,32 e desvio padrão de 0,71. Isso mostra que os clientes percebem que a 

equipe da empresa está preocupada em atender bem.  

As opções que mais incomodaram os entrevistados foram em relação ao uniforme, 

limpeza e autonomia dos funcionários para resolverem os problemas. Por isso, 

ocuparam as últimas posições. 

Para finalizar a análise deste construto, pode-se afirmar que há qualidade percebida 

pelos clientes na unidade de análise, visto que, em sua pior avaliação, a pesquisa 

teve 70,4% das respostas concentradas em concordo e concordo totalmente. Os 

gráficos de todas as frases estão no Apêndice B. 

O próximo construto a ser analisado é a satisfação, cujas estatísticas estão na 

Tabela 10. 

Tabela 10  
Estatísticas descritivas - construto satisfação 

  

D
is

c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

D
is

c
o

rd
o

 

In
d

if
e
re

n
te

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

T
o

ta
l 

M
é
d

ia
 

D
e
s
v
io

 P
a
d

rã
o

 

26-Em termos de itens, a 
Railoc me atende 
exatamente no que 
necessito. 

 1,3% 4,6% 62,5% 31,6% 100,0% 4,24 0,60 

27-Estou satisfeito por ter 
alugado na Railoc. 

1,3% 2,6% 2,7% 44,7% 48,7% 100,0% 4,37 0,78 

28-A Railoc é uma das 
melhores locadoras que 
existem. 

1,3% 2,0% 22,4% 52,6% 21,7% 100,0% 3,91 0,80 

29-Eu realmente gosto de 
alugar na Railoc.   5,3% 60,5% 34,2% 100,0% 4,29 0,56 

30-Não tenho dúvidas se 
devo continuar alugar na 
Railoc. 

0,7% 3,3% 8,6% 58,6% 28,8% 100,0% 4,12 0,75 

Fonte: dados da pesquisa 
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As frases do instrumento de coleta de dados que representam o construto satisfação 

iniciam-se na frase 26-Em termos de itens, a Railoc me atende exatamente no que 

necessito. Nesta afirmativa, nenhuma pessoa marcou discordo totalmente; 1,3% 

discordou; 4,6% foram indiferentes; e 94,1% concordaram ou concordaram 

totalmente. Esta afirmativa ocupa a terceira posição entre as frases mais bem 

avaliadas pelos clientes. 

A segunda frase deste construto é a de número 27-Estou satisfeito por ter alugado 

na Railoc: 3,9% marcaram a opção 1 e 2; 2,7%, indiferente; e 93,4% optaram pelas 

alternativas 4 e 5. Esta foi a afirmativa mais bem avaliada deste construto. Sua 

média foi 4,37 e seu desvio padrão foi 0,78. 

A terceira frase da satisfação é 28-A Railoc é uma das melhores locadoras que 

existem: 3,3% marcaram discordo totalmente e discordo; 22,4% foram indiferentes; e 

74,3% concordaram ou concordaram totalmente. Esta foi a afirmativa com a pior 

avaliação dos clientes: possui a pior média (3,91) e o maior desvio padrão deste 

grupo (0,80). 

29-Eu realmente gosto de alugar na Railoc é a quarta frase do construto satisfação. 

Até o momento, esta frase foi a única que não recebeu nenhuma resposta nas 

opções 1 e 2 (discordo totalmente e discordo), ocupando a posição de segunda 

frase mais bem avaliada deste construto. Sua média é a segunda maior (4,29) e seu 

desvio padrão é o menor (0,56). Para a opção 3 (indiferente), foram 5,3% das 

respostas, enquanto 94,7% foram para concordo e concordo totalmente. 

A última afirmativa do construto satisfação é 30-Não tenho dúvidas se devo 

continuar alugar na Railoc: 4% marcaram 1 e 2; 8,6%; indiferente; e 87,4% das 

respostas ficaram com as opções 4 e 5. Esta foi a penúltima frase no quesito pior 

avaliação dos clientes.  

Para finalizar a análise deste construto, a Tabela 11 apresenta o ranking das frases 

da satisfação. 
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Tabela 11  
Ranking das frases do construto satisfação 

Posição Frase do questionário Concentração das 
respostas 4 e 5 

Primeiro lugar 27-Estou satisfeito por ter alugado na Railoc. 93,4% 

Segundo lugar 29-Eu realmente gosto de alugar na Railoc. 94,7% 

Terceiro lugar 26-Em termos de itens, a Railoc me atende 
exatamente no que necessito. 

94,1% 

Quarto lugar 30-Não tenho dúvidas se devo continuar alugar na 
Railoc. 

87,4% 

Quinto lugar 28-A Railoc é uma das melhores locadoras que 
existem. 

74,3% 

Fonte: dados da pesquisa. 

A frase que mais se destacou na pesquisa, no construto satisfação, foi 27-Estou 

satisfeito por ter alugado na Railoc. Sua média foi a maior do construto (4,37), ao 

passo que 93,4% das respostas ficaram concentradas em concordo e concordo 

totalmente. 

A frase com destaque negativo neste construto foi 28-A Railoc é uma das melhores 

locadoras que existem. Ela possui a média mais baixa (3,91) e o maior desvio 

padrão (0,80).  

Todavia, o construto satisfação foi muito bem avaliado pelos entrevistados, visto que 

a pior afirmativa possui 74,3% das respostas concentradas em 4 e 5 (concordo e 

concordo totalmente). Os gráficos de todas as frases estão no Apêndice B.  

O último construto a ser analisado é a lealdade, cujas estatísticas estão 

apresentadas na Tabela 12. 
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Tabela 12  
Estatísticas descritivas – construto lealdade 
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31-A Railoc não me oferece 
menos benefícios que outras 
locadoras. 

2,0% 3,9% 14,5% 58,6% 21% 100,0% 3,93 0,83 

32-Hoje em dia, gosto mais 
da Railoc de que outras 
locadoras. 

0,7% 3,9% 21,1% 49,3% 25,0% 100,0% 3,94 0,82 

33-No futuro, pretendo 
continuar alugando na Railoc.  0,7% 5,9% 65,1% 28,3% 100,0% 4,21 0,57 

34-Quando preciso alugar 
qualquer equipamento, alugo 
somente na Railoc. 

2,6% 20,4% 17,1% 41,4% 18,5% 100,0% 3,53 1,09 

Fonte: dados da pesquisa. 

31-A Railoc não me oferece menos benefícios que outras locadoras é a primeira 

frase do construto lealdade. Os entrevistados responderam 5,9% entre as opções 1 

e 2; 14,5%, indiferente; e 79,6%, entre concordo e concordo totalmente. 

A segunda frase deste construto é a de número 32 do questionário: 4,6% das 

respostas foram para discordo totalmente e discordo; 21,1%, indiferente; e 74,3% 

foram para as respostas 4 e 5. Esta foi a segunda frase mais bem avaliada pelos 

clientes. 

A terceira frase do construto lealdade é a de número 32 do instrumento de coleta de 

dados e afirma que no futuro há pretensão de continuar alugando na Railoc. 

Nenhuma pessoa marcou discordo totalmente; 0,7% disse discordo; 5,9%, 

indiferente; e 93,4% marcaram as opções concordo e concordo totalmente. Esta foi 

a frase mais bem avaliada pelos entrevistados, possuindo a maior média (4,21) e 

menor desvio padrão (0,57). 

A última frase deste construto é a 34-Quando preciso alugar qualquer equipamento, 

alugo somente na Railoc: 23% das respostas ficaram concentradas em discordo e 
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discordo totalmente (a maior porcentagem de respostas neste campo em relação às 

outras frases deste construto); 17,1%, indiferente; e 59,9% foram para as opções 4 e 

5. Esta foi a afirmativa com pior avaliação, segundo os clientes, com a média mais 

baixa (3,53) e o maior desvio padrão (1,09).  

A Tabela 13, a seguir, apresenta o ranking das frases da lealdade. 

Tabela 13  
Ranking das frases do construto lealdade 

Posição Frase do questionário Concentração das 
respostas 4 e 5 

Primeiro lugar 33-No futuro, pretendo continuar alugando na Railoc. 93,4% 

Segundo lugar 32-Hoje em dia, gosto mais da Railoc de que outras 
locadoras. 

74,3% 

Terceiro lugar 31-A Railoc não me oferece menos benefícios que 
outras locadoras. 

79,6% 

Quarto lugar 34-Quando preciso alugar qualquer equipamento, 
alugo somente na Railoc. 

59,9% 

Fonte: dados da pesquisa. 

A afirmativa de maior destaque deste construto é: 33-No futuro, pretendo continuar 

alugando na Railoc. Ela possui a maior média (4,21), menor desvio padrão (0,57) e 

grande concentração de respostas em concordo e concordo totalmente (93,4%). 

A afirmativa que menos se destacou na lealdade foi: 34-Quando preciso alugar 

qualquer equipamento, alugo somente na Railoc. Ela possui a menor média (3,53), 

maior desvio padrão (1,09) e menor concentração de respostas nas opções 4 e 5, 

em comparação com as outras frases deste construto (59,9%). 

Entretanto, pode-se afirmar que o construto lealdade foi bem avaliado pelos 

entrevistados, pois, com base nestes dados, a afirmativa com pior avaliação ainda 

abrange a maioria das respostas, com 59,9%, concentradas em concordo e 

concordo totalmente. Os gráficos de todas as frases estão no Apêndice B. 
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4.2.2 Modelagem de equações estruturais na análise dos dados 

Conforme exposto no capítulo anterior, o modelo a seguir foi inserido no SmartPLS. 

Os construtos foram precedidos por códigos expostos na Figura 18. Perguntas do 

questionário e códigos associados e Figura 19. Perguntas do questionário invertidas 

e códigos associados, de modo que se obtiveram os coeficientes apresentados na 

Figura 21. 

 

Figura 21. Modelo 1. 

Fonte: dados da pesquisa 

A validação do modelo deu-se através da modelagem de equações estruturais. Para 

tanto, utilizou-se o método Partial Least Squares (PLS), o qual não exige 

normalidade multivariada das variáveis e possibilita o trabalho com com um tamanho 

de amostra mais reduzido, além de se adequar melhor para estudos exploratórios 

que o método utilizado pelo LISREL (Chin, 1998). O software utilizado foi o 

SmartPLS 2.0 M3. 



133 
 

No círculo superior à esquerda, está o construto valor percebido. Os retângulos à 

esquerda são a representação das frases deste construto. Assim, cada círculo é um 

construto e os retângulos são as frases destes. 

Para verificar a significância dos coeficientes estimados, realizou-se um teste de 

hipótese e obtiveram-se estimativas de valores t utilizando o método bootstrap com 

152 casos. Os resultados encontrados (todos acima de 1,96) atestaram que os 

coeficientes são significativos ao nível de 5% de significância, com exceção do 

caminho entre os construtos confiança e lealdade, que não se mostrou significativo.  

A Figura 22, a seguir, não apresenta ligação entre os construtos confiança e 

lealdade. 

 

Figura 22. Modelo 2. 

Fonte: dados da pesquisa 

Como pode ser visualizado na Figura 22, a seta do construto confiança direcionada 

para a lealdade foi retirada, pois este não foi significativo. 
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Diante disso, estimou-se este novo modelo sem tal caminho e realizou-se novo teste 

de significância. A Tabela 14 apresenta o novo modelo estimado em que todos os 

coeficientes mostraram-se significativos ao nível de 5% de significância. 

A seguir, procedeu-se à avaliação do modelo quanto à validade convergente. Tal 

avaliação realiza-se com base na Average Variance Extracted (AVE), conforme 

Tabela 14. 

Tabela 14  

Descrição do modelo ajustado 2 

 
AVE 

Confiabilidade 
Composta R Square 

Alfa de 
Cronbach 

Confiança 0,42 0,88 0,61 0,85 

Lealdade 0,55 0,82 0,59 0,71 

Qualidade Percebida 0,41 0,86 0,00 0,83 

Satisfação 0,54 0,86 0,64 0,79 

Valor Percebido 0,51 0,83 0,58 0,75 

Fonte: dados da pesquisa. 

Tais valores, segundo Bollen (1989), devem possuir valor mínimo de 0,4 para cada 

construto. Atendeu-se tal patamar, como se pode ver na Tabela 14. 

Em relação à avaliação da confiabilidade do construto, Chin (1998) indica que esta 

deve ser avaliada prioritariamente segundo a confiabilidade composta e que tal valor 

deve ser superior a 0,7. Conforme apresentado na Tabela 9, todos os construtos 

atenderam também a esse patamar. Mesmo avaliando-a pelo Alpha de Cronbach, 

observam-se valores superiores a 0,7 (Tabela 14). 

Na Tabela 14, podemos observar que o construto confiança apresentou AVE 0,42; 

Confiabilidade Composta 0,88; R Square 0,61; e Alfa de Cronbach 0,85. A lealdade 

apresentou AVE 0,55; Confiabilidade Composta 0,82; R Square 0,59; e Alfa de 

Cronbach 0,71. A qualidade percebida obteve AVE 0,41; Confiabilidade Composta 

0,86; R Square 0,00; e Alfa de Cronbach 0,83. A satisfação teve AVE 0,54; 

Confiabilidade Composta 0,86; R Square 0,64; e Alfa de Cronbach 0,79. Por fim, o 
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valor percebido teve AVE 0,51; Confiabilidade Composta 0,83; R Square 0,58; e Alfa 

de Cronbach 0,75.   

A Tabela 15, a seguir, apresenta as cargas cruzadas.  

Tabela 15  
Cargas cruzadas 

    Confiança Lealdade 
Qualidade 
Percebida Satisfação 

Valor 
Percebido 

C
o
n
fi
a
n
ç
a

 

C1 0,6793 0,4904 0,5901 0,5652 0,5084 

C2R 0,5724 0,2331 0,3854 0,3791 0,3362 

C3 0,6829 0,4521 0,5394 0,5415 0,5345 

C4R 0,6866 0,3211 0,4829 0,4137 0,411 

C5 0,6993 0,4327 0,4921 0,4856 0,4596 

C6R 0,5769 0,2611 0,3941 0,3204 0,3214 

C7R 0,6387 0,2904 0,4303 0,4678 0,3343 

C8R 0,6889 0,2423 0,4843 0,4727 0,4211 

C9 0,7332 0,4244 0,5986 0,5687 0,5522 

C10 0,5242 0,4566 0,3736 0,3629 0,3582 

L
e
a

ld
a

d
e

 L1R 0,3421 0,5036 0,3861 0,3898 0,3967 

L2 0,4335 0,8508 0,5046 0,6538 0,5825 

L3 0,528 0,7694 0,5232 0,6048 0,4922 

L4 0,3479 0,7915 0,3914 0,5369 0,4462 

Q
u
a
lid

a
d
e
 P

e
rc

e
b

id
a

 

QP1R 0,6048 0,4271 0,7592 0,5835 0,609 

QP2 0,413 0,3539 0,6005 0,4015 0,5063 

QP3 0,4291 0,3926 0,5712 0,5233 0,4722 

QP4R 0,4916 0,3291 0,7015 0,4553 0,4804 

QP5R 0,3459 0,2117 0,4145 0,3018 0,2236 

QP6 0,5796 0,5936 0,7343 0,605 0,6001 

QP7 0,5223 0,526 0,6992 0,4968 0,6003 

QP8R 0,3938 0,3455 0,5302 0,3852 0,3137 

QP9 0,4418 0,358 0,6396 0,4945 0,4795 

QP10R 0,3964 0,1962 0,5654 0,4168 0,3422 

S
a
ti
s
fa

ç
ã
o

 S1 0,5955 0,5352 0,5811 0,7297 0,5941 

S2R 0,5415 0,3697 0,596 0,7091 0,4841 

S3 0,3679 0,5645 0,4501 0,6411 0,416 

S4 0,5392 0,7104 0,6077 0,8121 0,6484 

S5R 0,5794 0,5616 0,538 0,7816 0,5545 

V
a
lo

r 
 

P
e
rc

e
b

id
o

 VP1 0,4383 0,369 0,4154 0,4301 0,5577 

VP2R 0,5224 0,4983 0,5166 0,5216 0,6876 

VP3R 0,4354 0,4177 0,5396 0,5155 0,6854 

VP4 0,4889 0,5704 0,5902 0,6113 0,8231 

VP5 0,4789 0,4475 0,6204 0,5365 0,7709 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Em relação à validade discriminante, avaliaram-se as cargas cruzadas dos itens com 

os construtos. Como se pode observar na Tabela 15, cada item possui carga mais 

alta com o construto a que pertence do que com qualquer outro, atestando assim a 

validade discriminante.  

Assim, faz-se relevante avaliar os patamares de cada construto. Para 

operacionalização das variáveis, utilizaram-se os escores não padronizados, ou 

seja, na mesma escala utilizada no questionário. Tais escores são fornecidos pelo 

software SmartPls 2.0 e suas estatísticas descritivas apresentadas na Tabela 16. 

Tabela 16  
Estatística descritiva dos construtos 

  N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Confiança 152 3,18 5,00 4,28 0,48 

Lealdade 152 2,58 5,00 3,96 0,59 

Qualidade Percebida 152 3,09 5,00 4,10 0,49 

Satisfação 152 2,62 5,00 4,20 0,50 

Valor Percebido 152 2,80 5,00 4,15 0,52 

Fonte: dados da pesquisa. 

Destaca-se, na Tabela 16, que, considerando a escala original de 1 a 5, todos os 

construtos apresentaram patamar acima dos centro da escala (3,0). Diante disso, 

todas as avaliações podem ser consideradas positivas. A confiança foi o construto 

com maior média (4,28) e a lealdade com o menor (3,96). 

Utilizou-se a técnica Chi-Square Automatic Interaction Detector (CHAID) para 

avaliação da existência de diferenças significativas entre os construtos do modelo e 

as variáveis de perfil sexo, se são clientes pessoa física ou jurídica e o tempo como 

clientes.  

As diferenças significativas são apresentadas nas Figuras 23 a 25. As demais 

comparações dos construtos e as variáveis de perfil não apresentadas não se 

mostraram significativas ao nível de 5% de significância. 
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Figura 23. Construto confiança versus tempo como cliente. 

Fonte: dados da pesquisa 

A Figura 23 indica uma diferença significativa ao nível de 5% no construto confiança 

no que tange à variável tempo como cliente. Respondentes que são clientes há um 

ano ou menos apresentam uma média inferior (3,883) do que respondentes que são 

clientes há mais de um ano (4,332). Destaca-se que o grupo com menos de um ano 

representa apenas 11,2% da amostra total. 
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Figura 24. Construto lealdade versus tipo de cadastro. 

Fonte: dados da pesquisa. 

O construto lealdade, conforme apresentado na Figura 24, apresenta maior média 

se relacionado à pessoa física (4,040) do que em relação aos entrevistados pessoas 

jurídicas (3,840). Na amostra, 57,9% são pessoas físicas. 
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Figura 25. Construto qualidade percebida versus tempo como cliente. 

Fonte: dados da pesquisa. 

No que tange à qualidade percebida, a maior média está relacionada ao público com 

um tempo de relacionamento maior que um ano (4,137) contra os demais (3,791) – 

Figura 25. O mesmo comportamento é observado em satisfação, na sequência, na 

Figura 26. 
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Figura 26. Construto satisfação versus tempo como cliente. 

Fonte: dados da pesquisa. 

O comportamento de qualidade percebida também é observado em relação à 

satisfação, em que o público com mais de um ano apresenta média igual a 4,239 

contra os demais respondentes (3,923). 

Chi-Square Automatic Interaction Detector (CHAID) é uma técnica proposta por Kass 

(1980), que permite avaliar o relacionamento entre uma variável dependente e 

outras em nível categórico ou contínuo. O resultado é apresentado em forma de 

árvore, conforme exposto anteriormente nas Figuras 23 a 26, indicando as variáveis 

preditoras mais associadas à variável dependente. Os subconjuntos resultantes 

apresentam uma maior homogeneidade internamente em relação à variável 

dependente e com a maior heterogeneidade possível entre os subconjuntos 

formados. Os critérios de divisão ou agrupamento utilizados nessa técnica foram 

fixados em 5%, ou seja, os subconjuntos possuem significativa diferença ao se 

utilizar o teste qui-quadrado (ao nível de 5%). 

A seguir, A Tabela 17 apresenta o coeficiente de caminho do modelo estrutural. 
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Tabela 17  
Coeficiente de caminho do modelo estrutural 

Caminho Coeficiente R2 

VP->S 0,396 
0,635 

QP->S 0,453 

VP->L 0,217 
0,585 

S->L 0,591 

QP->VP 0,760 0,578 

QP->C 0,474 
0,610 

S->C 0,359 

Fonte: dados da pesquisa. VP – valor percebido. S – satisfação. QP – qualidade percebida.  
L – lealdade. C – confiança. 

Ao primeira coluna da Tabela 17 (Caminho) indica os caminhos dos construtos 

como, por exemplo, o caminho VP->S (valor percebido – satisfação). A coluna 

central (Coeficiente) refere-se aos coeficientes encontrados na relação/caminho. A 

terceira coluna (R2) é a porcentagem da representação do construto. 

Ao avaliar o relacionamento entre os construtos (Tabela 12), observa-se que a 

qualidade percebida possui maior impacto na satisfação que o valor percebido 

(coeficiente de 0,453 contra 0,396). Esses dois construtos explicam 63,5% da 

variabilidade da satisfação. Ainda, o valor percebido e a satisfação explicam 58,5% 

da variabilidade da lealdade, sendo que a satisfação apresenta uma participação 

maior nessa explicação (coeficiente de 0,591 contra 0,217, respectivamente). 

A qualidade percebida explica 57,8% da variabilidade do valor percebido. Em 

conjunto com a satisfação, a qualidade percebida explica 61,0% da confiança e tem 

também participação nessa explicação (coeficiente 0,474 contra 0,359). 

4.3 Discussão dos resultados 

A seguir, a Figura 27 sintetiza a relação entre os objetivos específicos, a literatura 

consultada e os resultados alcançados com esta pesquisa. 
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(Continua) 

Objetivos 
Específicos 

Literatura  Resultados 

Identificar o 
grau de 
satisfação 
dos clientes 

“De maneira geral, satisfação é o julgamento 
formado durante o uso ou consumo de produto ou 
serviço de determinado fornecedor, ou depois 
dele; portanto constitui uma reação ou sentimento 
em relação a uma expectativa”. (Larán & 
Espinoza, 2004, p. 53). 

Veiga (2000) diz que satisfação é o produto da 
expectativa do cliente e o que ele recebeu ao 
comprar algo ou contratar um serviço. 

A satisfação é o antecedente da lealdade 
(Gonçalves et al., 2009). 

A satisfação é um dos pré-requisitos da lealdade 
(Bergamo et al., 2012). 

As organizações buscam a satisfação, porque ela 
antecede a lealdade (Mesquita & Lara, 2007). 

Para Ellis (2000), Oliver (1999) e Larán e 
Espinoza (2004), a satisfação é um passo 
importante para a lealdade. 

É possível afirmar que o grau de 
satisfação dos clientes é alto, 
pois a frase de pior avaliação 
possuiu 74,3% de concentração 
das respostas em 4 e 5 
(concordo e concordo 
totalmente). Já a melhor auferiu 
93,4% das respostas 4 e 5. 

Com a análise dos dados, foi 
possível identificar que esta 
pesquisa se manteve alinhada à 
literatura existente no sentido de 
a satisfação ser um antecedente 
da lealdade. Este construto foi o 
que mais teve impacto na 
lealdade. 

Identificar a 
qualidade 
percebida 
pelos 
clientes 

“A qualidade percebida do serviço é uma medida 
de quanto o nível de serviço entregue 
corresponde às expectativas do cliente” (Oliveira 
et al., 2015, p. 135). 

A qualidade percebida está ligada à expectativa e 
é à comparação do desempenho percebido com o 
esperado (Godinho, 2004). 

Qualidade percebida é sinônimo de desempenho 
percebido; quanto maior a qualidade percebida, 
maior a satisfação (Branco et al., 2010). 

A sequência é: qualidade, satisfação e lealdade 
(Zehithaml et al., 2011). 

Os clientes percebem bastante 
qualidade na unidade de 
análise, visto que, no 
instrumento de coleta de dados, 
a frase com pior avaliação teve 
70,4% das respostas em 4 e 5 
(concordo e concordo 
totalmente). Já a mais bem 
avaliada teve 94,1% das 
respostas em 4 e 5.  

Os dados informam que este 
trabalho possui um resultado 
semelhante ao que a literatura 
menciona a respeito. A 
qualidade percebida influenciou 
a satisfação. 

Identificar o 
grau de 
confiança 
dos clientes 

A confiança está ligada à credibilidade e é a base 
para o comprometimento (Ladeira et al., 2014). 

Gonçalves et al. (2009) dizem que, quanto maior 
a confiança, maior o comprometimento, o que 
contribui para a lealdade. 

Buarque e Mesquita (2015) e Santos (2001) 
dizem que confiança impacta a lealdade. 

O resultado da satisfação é a confiança (Buarque 
& Mesquita, 2015). 

Para que haja lealdade, deve haver confiança 
(Godinho, 2004). 

Os clientes da empresa em 
estudo possuem um alto grau de 
confiança na organização: 
72,3% foi o resultado da pior 
frase em número de 
concentração em respostas 4 e 
5. Já a melhor foi de 98% em 
concordo e concordo totalmente. 

Os resultados deste trabalham 
discordam com o que a literatura 
diz a respeito de a confiança 
impactar a lealdade. O caminho 
proposto não foi significativo. 

Figura 27. Síntese dos resultados. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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(Conclusão) 

Objetivos 
Específicos 

Literatura  Resultados 

Identificar a 
percepção 
de valor 
pelos 
clientes 

Valor percebido é a avaliação dos benefícios 
recebidos (Branco et al., 2010). 

Valor percebido é qualidade a preço justo (Gale, 
1994). 

Valor percebido é qualidade ou vantagem 
oferecida (Peter & Olson, 1993). 

Valor percebido é um antecedente da satisfação 
(Gonçalves et al., 2009). 

A satisfação depende do valor percebido no 
processo de compra (Godinho, 2004). 

Valor percebido pode ter uma relação positiva 
com a lealdade (Ravald & Grönroos, 1996). 

Os entrevistados percebem 
muito valor na organização. No 
ranking das frases por construto, 
a de pior concentração de 
respostas em concordo e 
concordo totalmente foi 68,4%. 
Em contr partida, a melhor foi 
94,7% de respostas em 4 e 5. 

Os resultados auferidos 
condizem com a literatura. Valor 
percebido antecede satisfação e 
contribui para a lealdade. 

Verificar de 
que forma o 
modelo 
nomológico 
se aplica ao 
setor de 
locação de 
equipamento
s para 
construção 

“Lealdade é um profundo comprometimento para 
recomprar” (Vieira, Matos & Slongo, 2009, p.133). 

Santos e Fernandes (2008, p.13) dizem que: 
“lealdade do consumidor é definida como uma 
intenção comportamental de manter um 
relacionamento duradouro com o fornecedor de 
serviços”. 

Henrique et al. (2013) enriquecem e completam 
ainda mais sobre o que é lealdade quando dizem 
que: se trata de um profundo compromisso de 
recompra sem sofrer influências situacionais, de 
marketing ou da concorrência para que o seu 
comportamento mude. 

Esse fenômeno significa vantagem competitiva, 
embora seja um grande desafio, uma vez que os 
consumidores são bombardeados com novidades 
e atrativos da concorrência: os clientes “só estão 
dispostos a serem leais se forem capazes de 
perceber que a empesa continua sendo a melhor 
alternativa do mercado” (Sousa et al., 2013, p. 
88). 

Os entrevistados apresentaram 
um bom grau de lealdade em 
relação ao empreendimento. A 
porcentagem de pior avaliação 
de respostas em 4 e 5 do 
construto foi de 59,9%, 
enquanto a mais bem avaliada 
em concentração de concordo e 
concordo totalmente foi 93,4%. 
Em relação ao comportamento 
do modelo no segmento de 
locação de equipamentos para 
construção, realizou-se um teste 
de hipótese, em que todos os 
construtos obtiveram 
coeficientes positivos (valor 
percebido influenciando 
lealdade; valor percebido 
influenciando satisfação; 
qualidade percebida 
influenciando valor percebido; 
qualidade percebida 
influenciando confiança; 
qualidade percebida 
influenciando satisfação; 
satisfação influenciando 
confiança; e satisfação 
influenciando lealdade), exceto 
confiança influenciando lealdade 
(não foi significativo). 

Figura 27. Síntese dos resultados. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Após a análise dos dados, constatou-se que os clientes avaliaram a empresa 

positivamente em relação a todos os construtos.  
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O primeiro objetivo específico foi: “Identificar o grau de satisfação dos clientes”. A 

literatura diz que a satisfação é o antecedente da lealdade (Gonçalves et al., 2009) 

As organizações buscam a satisfação, porque esta é a antecedente da lealdade 

(Mesquita & Lara, 2007). Neste trabalho, foi possível observar que os clientes 

possuem um alto grau de satisfação em relação à empresa. A questão de número 

28 do instrumento de coleta de dados foi A Railoc é uma das melhores locadoras 

que existem. Esta afirmativa foi a que recebeu a menor porcentagem de 

concentração das respostas em concordo e concordo totalmente, com 74,3%. Já a 

mais bem avaliada foi 27-Estou satisfeito por ter alugado na Railoc., com 93,4% das 

respostas em 4 e 5.  

O segundo objetivo específico foi: “Identificar a qualidade percebida pelos clientes”. 

A literatura apresentada no Referencial Teórico diz que a qualidade percebida está 

ligada à satisfação (Gonçalves et al., 2009) e que, nos processos de decisão de 

compra, a percepção de qualidade influencia a satisfação, que influencia a lealdade 

(Zeithaml et al., 2011). Com a pesquisa realizada, pôde-se afirmar que os 

entrevistados compreendem qualidade na unidade de análise. Nas frases de 

qualidade percebida do instrumento de coleta de dados, a de pior avaliação, com 

menor porcentagem de respostas em concordo e concordo totalmente, foi 22-Os 

funcionários da Railoc têm autonomia para resolver os problemas dos clientes da 

melhor maneira possível, com 70,4%, ao passo que a com melhor avaliação foi 24-

Os funcionários da Railoc são sempre educados, com 94,1% das respostas em 4 e 

5. Assim, este trabalho, no segmento estudado, comungou com a literatura.  

O terceiro objetivo específico foi: “Identificar o grau de confiança dos clientes”. Na 

literatura apresentada no Referencial Teórico deste trabalho, Gonçalves et al. (2009) 

dizem que, quanto maior a confiança, maior o comprometimento, o que contribui 

para a lealdade. Afinal, confiança é a base para qualquer relação humana (Gundlach 

& Murphy, 1993). Com base nas respostas dos entrevistados, foi possível afirmar 

que os clientes confiam na organização. Já, de todas as frases deste construto, a 

pior avaliação, que obteve 72,3% das respostas em concordo e concordo 

totalmente, foi 6-Sempre encontro o que procuro na Railoc, enquanto a mais bem 

avaliada foi 3-A Railoc entrega as mercadorias corretas em minha obra, com 98% 

das respostas em 4 e 5.  
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O quarto objetivo específico é sobre o valor percebido e propõe-se a: “Identificar a 

percepção de valor pelos clientes”. A literatura apresenta que valor percebido é um 

antecedente da satisfação (Gonçalves et al., 2009) e que valor percebido é a 

avaliação dos benefícios recebidos (Branco et al., 2010). Neste trabalho, foi possível 

observar que os clientes percebem valor na organização. Com base na análise dos 

dados, a frase com pior avaliação foi 12-A Railoc não tem preços elevados, com 

68,4% das respostas em 4 e 5. Já a mais bem avaliada foi 14-Compensa alugar na 

Railoc, porque os serviços que ela oferece (atendimento, entrega, coleta e 

manutenção) facilitam minha vida, com 94,7% das respostas em concordo e 

concordo totalmente.  

O último objetivo específico foi: “Verificar de que forma o modelo nomológico se 

aplica ao setor de locação de equipamentos para construção”. Primeiramente, vale 

mencionar que a literatura aponta que “Lealdade é um profundo comprometimento 

para recomprar” (Vieira, Matos & Slongo, 2009, p. 133), que é o ápice do 

relacionamento entre empresa e cliente (Gonçalves et al., 2009) e pode ser formada 

a partir da satisfação (Larán & Espinoza, 2004). O instrumento de coleta de dados 

abordou algumas frases que competem a este construto. A de pior avaliação foi a 

34-Quando preciso alugar qualquer equipamento, alugo somente na Railoc, com 

59,9% das respostas em concordo e concordo totalmente. Já a mais bem avaliada 

foi 33-No futuro, pretendo continuar alugando na Railoc, com 93,4% das respostas 

em 4 e 5. Isso mostra que a maioria dos clientes possui um sentimento de lealdade 

em relação à empresa. Quanto ao modelo, o comportamento foi o seguinte: 

Em relação ao modelo em estudo, conforme previsto, a satisfação sofreu influência 

de valor percebido, com coeficiente de 0,396, e também de qualidade percebida, 

com coeficiente de 0,453. A satisfação foi o construto que apresentou o maior 

impacto na lealdade, com coeficiente de 0,591. Qualidade percebida e valor 

percebido explicam 63,5% da variabilidade da satisfação. Assim, é possível afirmar 

que satisfação é um antecedente da lealdade no segmento de locação de 

equipamentos para construção em Sete Lagoas/MG. 

Em relação ao modelo de estudo, qualidade percebida influenciou de forma direta a 

satisfação, com coeficiente de 0,453; o valor percebido, com coeficiente de 0,760; e 
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a confiança, com coeficiente de 0,474. A qualidade percebida explica com 57,8% a 

variabilidade do valor percebido. Qualidade percebida e satisfação explicam juntos 

com 61% da confiança. 

No modelo de estudo, há um caminho entre o construto confiança em direção à 

lealdade. Esse caminho não se mostrou significativo, pois não se verificou influência 

do construto confiança sobre o construto lealdade. Qualidade percebida influenciou 

confiança, com coeficiente de 0,474, enquanto satisfação influenciou confiança, com 

coeficiente de 0,359. 

O construto valor percebido exerceu influência sobre a lealdade; porém, com 

coeficiente baixo de 0,217. Valor percebido possuiu impacto na satisfação; 

entretanto, com menos força que qualidade percebida, pois obteve um coeficiente de 

0,396. Qualidade percebida influenciou valor percebido, com coeficiente 0,760, 

enquanto valor percebido e satisfação explicam 58,5% da variabilidade da lealdade. 

No que tange à lealdade, a literatura demonstra que esta possui quatro fases, todas 

contempladas pelo instrumento de coleta de dados deste trabalho. A primeira fase é 

a cognitiva, com a frase 31-A Railoc não me oferece menos benefícios que outras 

locadoras; esta foi a terceira posição de quatro frases, com 79,6% das respostas em 

4 e 5. A segunda fase da lealdade é a afetiva, com a frase 32-Hoje em dia, gosto 

mais da Railoc de que outras locadoras; no ranking das frases por construto, esta foi 

a segunda colocada com 74,3% de concordo e concordo totalmente. A terceira fase 

da lealdade é a conativa, cuja frase que representa é 33-No futuro, pretendo 

continuar alugando na Railoc; esta foi a primeira do ranking das frases, com 93,4%. 

Por fim, a última fase da lealdade é a ação, representada por 34-Quando preciso 

alugar qualquer equipamento, alugo somente na Railoc; esta ocupou a última 

posição no ranking das frases, com 59,9% das respostas em 4 e 5 (concordo e 

concordo totalmente).  



147 
 

5 Considerações finais 

Tendo-se executado todos os procedimentos e discutido os resultados deste 

trabalho, faz-se necessário apresentar algumas considerações e limitações da 

pesquisa, assim como sugestões para estudos futuros. 

5.1 Considerações  

O Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo/MG busca 

não só o conhecimento como também a sua aplicabilidade, pois a teoria se justifica 

quando é colocada em prática.  

Com este trabalho, a partir das teorias estudadas e da pesquisa realizada, foi 

possível constatar que lealdade é um construto composto e que sofre influência de 

vários outros. 

Pode-se dizer, com base nas respostas a esta pesquisa, que todos os construtos 

apresentaram avaliação positiva dos clientes. Isso mostra que a empresa em estudo 

possui um bom índice de confiabilidade, boa percepção de valor por parte de seus 

clientes, qualidade na prestação de seus serviços e satisfação de seus 

consumidores. 

O primeiro objetivo específico foi: “Identificar o grau de satisfação dos clientes”. 

Observou-se que os clientes possuem um alto grau de satisfação em relação à 

empresa. A questão de número 28 do instrumento de coleta foi a que recebeu a 

menor porcentagem de concentração das respostas em concordo e concordo 

totalmente, com 74,3%.  

O segundo objetivo específico foi: “Identificar a qualidade percebida pelos clientes”. 

A pesquisa mostrou que os entrevistados percebem qualidade na unidade de 

análise. Nas frases de qualidade percebida do instrumento de coleta de dados, a 

que teve a pior avaliação obteve 70,4%. Este trabalho, no segmento estudado, 

comungou com a literatura.  
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O terceiro objetivo específico foi: “Identificar o grau de confiança dos clientes”. De 

acordo com os clientes, eles confiam na organização. De todas as frases deste 

construto, a pior avaliação obteve 72,3%. 

O quarto objetivo específico é sobre o valor percebido, em que se propôs: “Identificar 

a percepção de valor pelos clientes”. Neste trabalho, foi possível observar que os 

clientes percebem valor na organização. Com base na análise dos dados, a frase 

com pior avaliação teve 68,4% das respostas em 4 e 5.  

O último objetivo específico foi: “Verificar de que forma o modelo nomológico se 

aplica ao setor de locação de equipamentos para construção”. O instrumento de 

coleta de dados abordou algumas frases que competem a este construto. A que teve 

a pior avaliação obteve 59,9% das respostas. Isso mostra que a maioria dos clientes 

possui um sentimento de lealdade em relação à empresa.  

No modelo de estudo há um caminho entre o construto confiança em direção à 

lealdade. Esse caminho não se mostrou significativo e não foi verificada a influência 

do construto confiança em relação à lealdade (diferente do modelo de estudo). 

Pode-se questionar então: os níveis de confiança poderiam ser negativos? Ou este é 

um resultado típico do setor de locação de equipamentos para construção em Sete 

Lagoas/ MG? 

De acordo com o modelo de estudo, o construto valor percebido influenciou a 

lealdade de forma discreta (com coeficiente baixo de 0,217). Enquanto isso, valor 

percebido impactou a satisfação, com índice de 0,396, porém com menos força que 

a qualidade percebida, que obteve índice de 0,453 de impacto na satisfação. 

A qualidade percebida influenciou a satisfação com coeficiente de 0,453 e o valor 

percebido com coeficiente de 0,760. Por ter um coeficiente tão alto, a qualidade 

percebida foi a responsável por explicar a maior variabilidade de valor percebido, 

com 57,8%. 
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A qualidade percebida  influenciou a confiança com 0,474 de coeficiente. A 

qualidade percebida e o valor percebido explicaram a maior parte da variabilidade da 

satisfação, com 63,5%. 

A qualidade percebida e a satisfação explicaram juntas 61% da confiança. O valor 

percebido e a satisfação explicaram a maior parte da variabilidade da lealdade, com 

58,5%. A satisfação influenciou a confiança com coeficiente de 0,359.  

Por fim, a satisfação foi o construto com maior impacto na lealdade, com coeficiente 

de 0,591. Em todos os construtos, e em todas as frases, a organização recebeu a 

maioria das concentrações das respostas em 4 e 5 (concordo e concordo 

totalmente). Ainda assim, alguns comentários serão feitos a respeito das piores (a 

fim de propor melhorias) e das melhores avaliações dos clientes (mencionando o 

que deve continuar a ser praticado). Afinal de contas, deve-se buscar melhorias. 

Sendo assim, o próximo tópico será uma análise crítica dos resultados, como se 

fosse uma consultoria empresarial. 

5.2 Considerações gerenciais 

No construto confiança, é possível afirmar, com base na pesquisa, que a gestão do 

o empreendimento estudado pode refletir melhor sobre seu mix de máquinas e 

equipamentos para locação, pois alguns clientes entrevistados acreditam que 

poderiam encontrar mais opções de produtos para esse segmento. Para isso, seria 

interessante entrevistar os clientes e levantar quais máquinas e equipamentos eles 

gostariam de encontrar na empresa e, a partir daí, verificar se o investimento é 

viável para o negócio. 

Outro ponto sobre o qual se refletir são os problemas que ocorrem em relação ao 

cliente e à empresa. Para isso, seguem questões para reflexão: como a organização 

se comporta quando ocorre algum problema? O que pode ser melhorado na postura 

da empresa perante o cliente?  

Outro ponto que chama a atenção, e que requer certa cautela, é em relação à 

demora da prestação do serviço de entrega e coleta de equipamentos. A gestão 
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poderia pensar em alternativas para aperfeiçoar esta ação, seja na parte interna da 

empresa melhorando a velocidade para separar, testar e carregar os materiais, seja 

na logística do transporte. 

Ainda em se tratando do construto confiança, existem pontos muito bem avaliados 

pelos entrevistados e que devem ser mantidos, como a atenção e a proximidade da 

equipe de atendimento em relação aos clientes, a confiança destes e a postura 

correta e transparente que a empresa demonstrou ter na pesquisa. Em outros 

aspectos, também se deve manter a entrega correta do pedido, o que inclui, por 

exemplo, a conferência da carga antes de sua saída para evitar retrabalho. 

Embora o construto confiança tenha sido bem avaliado pelos clientes, não houve 

sua correspondente representatividade em relação à lealdade. Por isso, este 

necessita de uma avaliação mais detalhada por parte da gestão, para melhorá-lo 

ainda mais e, possivelmente, no futuro, mudar essa relação. 

Com base nos resultados, é possível afirmar que há uma simpatia grande por parte 

dos consumidores em relação à Railoc. Em valor percebido, a frase que teve a pior 

avaliação foi a concernente ao preço. Como se comentou, preço é uma das 

inúmeras questões que contribuem para a satisfação e, consequentemente, para a 

lealdade, razão pela qual exige atenção. A estratégia de baixa de preços não é 

muito indicada, porque ela é facilmente copiada pela concorrência, sendo a melhor 

opção agregar valor ao serviço por meio de benefícios e facilidades. Pode-se 

perceber que os clientes valorizam os serviços prestados pela empresa, 

principalmente em relação a atendimento, entrega, coleta e manutenção. As 

pessoas estão cada vez mais exigentes e com menos tempo, então, quanto melhor 

a organização prestar seu serviço, mais bem avaliada e comentada ela será pelo 

seu público. 

O valor percebido foi bem avaliado pelos entrevistados; porém, é preciso ter em 

mente que a equipe de trabalho deve estar sempre à disposição dos clientes para 

resolver as dificuldades deles, da melhor maneira possível. Isso envolve não só a 

prestação do serviço tradicional, como também atendimento e tratamento 
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diferenciados, uma vez que as pessoas sentem falta de atenção, que é 

negligenciada com certa frequência no dia a dia. 

 Além disso, a organização, por ser locadora de equipamentos para construção, 

poderia criar um setor ou ter um responsável para acompanhar mais de perto as 

obras de seus clientes, transmitindo o sentimento de preocupação da loja com seu 

consumidor, não só em relação aos serviços prestados, como também para 

antecipar necessidades e corrigir problemas. A visita à obra pode ser um primeiro 

passo nesta direção. 

Outra questão a ser trabalhada é a manutenção dos itens que já funcionam 

adequadamente e a prática dos valores da empresa: o constante reinvestimento em 

qualidade e padronização dos equipamentos, melhoria contínua na comunicação, 

treinamento e capacitação da equipe para proporcionar sempre um bom 

atendimento e tratamento ao cliente e preço justo. 

Ainda sobre o valor percebido, pode-se dizer que é preciso manter um bom 

atendimento e tratamento, pois é a partir disso que os clientes vêm à empresa. 

Adicionalmente a isso, sugere-se criar formas de agregar valor aos serviços para o 

cliente estar menos sensível ao preço. Sabendo-se que este construto é 

influenciador de lealdade e satisfação, ele desempenhou um papel fraco em relação 

aos construtos que influencia e, por isso, precisa de um acompanhamento mais 

próximo para uma possível melhora da satisfação e da lealdade. 

Em relação à qualidade percebida, houve boa avaliação. Todavia, a empresa 

poderia estreitar ainda mais os laços com seus clientes por meio de campanhas 

inovadoras, para torná-los mais próximos e criar relacionamentos mais fortes. Como 

alguns entrevistados sentem que certos funcionários não possuem tanta autonomia 

para resolver seus problemas, essa impressão poderia ser minimizada se a relação 

empresa-cliente fosse mais próxima. 

 A organização também pode considerar modernizar mais seus produtos para 

oferecer equipamentos mais eficientes para cada tipo de serviço e também 

modernizar a estrutura da sede para melhorar o ambiente interno, o que pode incluir 
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atualizar a fachada e organizar melhor os materiais a fim de criar um layout mais 

atraente, facilitar a limpeza e aumentar a velocidade de carga e descarga. Além 

disso, poderia melhorar também o uniforme da equipe de trabalho, principalmente do 

pessoal de entrega/coleta e oficina, visto que um uniforme adequado transmite a 

imagem de empresa organizada. 

Em contrapartida, ainda em qualidade percebida, a clientela percebe qualidade em 

relação à educação dos funcionários. No relacionamento comercial, isso é um 

grande diferencial para a empresa, pois uma relação baseada no respeito 

proporciona bons negócios. Nesse sentido, quando os primeiros contatos são 

positivos, as chances de encontros futuros aumentam.  

Faz-se necessário, ainda, melhorar constantemente a qualidade, porque se provou 

que ela influencia de forma direta o valor percebido, a confiança e a satisfação, a 

qual é um influenciador direto da lealdade. Quanto maior a qualidade, melhores 

serão os outros sentimentos e, por consequência, maiores as chances de conquista 

da lealdade. 

No que tange ao construto satisfação, deve-se ficar atendo à satisfação dos clientes 

e resolver os problemas de forma rápida e honesta. A visão da empresa estudada é 

ser reconhecida como a melhor locadora de equipamentos para construção do 

estado. Embora os clientes sintam satisfação em negociar com a Railoc, ela ainda 

não é unanimidade em relação a ser a melhor opção. Assim, é preciso que a 

empresa esteja atenta a detalhes, pois, em muitas relações comerciais, alguns dos 

clientes demonstram o que os deixou satisfeitos e o que os incomodou. Cabe à 

equipe, portanto, perceber as falhas e reparar os erros. Agir dessa forma permite 

corrigir os problemas presentes e antever os futuros, a fim de aumentar o índice de 

satisfação. É preciso que os clientes não sintam dúvida sobre o local em que farão a 

locação de seus equipamentos para sua obra. Para isso, o atendimento tem que ser 

“de primeira”, a empresa precisa possuir produtos de qualidade, a entrega e a coleta 

devem ser rápidas e deve-se buscar inovações a fim de proporcionar satisfação aos 

consumidores. 
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É notório que os entrevistados possuem um sentimento positivo em relação à 

organização. Manter este clima com os clientes atuais e criar satisfação com os 

novos é o desafio de uma empresa que almeja bons negócios no presente e no 

futuro. 

Em quanto à satisfação, foi possível verificar, na pesquisa, a influência deste 

construto na confiança e na lealdade. Este construto é de extrema importância para 

o negócio por ser o que mais impactou a lealdade. Por outro lado, a confiança não 

teve impacto na lealdade; logo, se a satisfação for melhorada a cada dia, este fato 

pode mudar, tendo em vista que ela possui influência neste construto. Assim, 

satisfação é de grande importância, porque está muito ligada à lealdade e pode 

mudar uma relação que não teve sucesso nesta pesquisa. 

Por fim, a lealdade, conforme discorrido no Referencial Teórico deste trabalho, 

possui quatro fases: cognitiva, afetiva, conativa e ação, sendo a última a mais forte. 

Em todos os demais construtos, a unidade de análise foi bem avaliada; e, neste, não 

foi diferente. Porém, é justamente na fase mais forte da lealdade que a organização 

precisa prestar mais atenção. O sentimento de lealdade existe, mas ele ainda não é 

forte o suficiente para proporcionar uma compulsão aos consumidores ao ponto de 

estes locarem os equipamentos somente na empresa em questão. Dessa forma, a 

empresa precisa concentrar seus esforços em todos os outros construtos 

mencionados acima para melhorá-los a ponto de conseguir esse feito. 

Pode-se dizer que os entrevistados estão navegando nas outras fases da lealdade: 

cognitiva, afetiva e conativa. Assim, manter os benefícios, os mimos, a atenção e o 

cuidado com os clientes é vital para a manutenção desse sentimento. É possível 

afirmar, com base no Referencial Teórico e nos dados analisados, que os clientes 

gostam da organização e possuem certo nível de lealdade. O desafio é manter este 

fato para um futuro promissor. Então, recomenda-se identificar as necessidades e 

opiniões dos clientes, estar atento a mudanças de comportamento, frequência de 

contratações, transformações do mercado e tendências, com o objetivo de resolver 

problemas, atender bem e antever desgastes. 

5.3 Limitações da pesquisa 
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Como limitações deste estudo, a primeira que se pode citar é em relação ao 

tamanho da amostra. Coletaram-se dados entre os meses de agosto a dezembro de 

2016 e, mesmo com um prazo relativamente extenso, auferiram-se poucas 

respostas, devido ao tipo de serviço que é muito específico e não tão popular como 

outros setores. A empresa não vende produtos e, também por isso, recebe poucas 

visitas em seu estabelecimento, além de ter experimentado uma diminuição dos 

negócios no segmento da construção civil. Embora a maioria dos negócios seja feita 

via telefone e e-mail, muitos questionários foram entregues para os clientes 

responderem em suas obras, escritórios e também por e-mail. Ainda assim, o 

número de respostas não foi o esperado. Esse fato não prejudicou o trabalho e nem 

a análise dos dados, mas a pesquisa poderia ter sido mais rica em número de 

respostas. 

Outra limitação apontada é em relação à generalização. De nenhuma forma esta 

pesquisa pode ser generalizada para o setor. Primeiramente, pelo tamanho da 

amostra; em segundo lugar, porque não se trata do propósito do presente trabalho. 

Portanto, os resultados limitam-se à unidade de estudo. 

Este trabalho e o instrumento de coleta de dados derivaram-se de outros estudos, 

como os de Selltiiz, Wrightsman e Cook (1987) e Godinho (2004). Para uma análise 

mais específica do setor, seria necessário focus group para direcionar o instrumento 

de coleta de dados para o setor e mensurar de maneira mais assertiva as relações 

do modelo para essa pesquisa. Contudo, seria necessário mais tempo, o que 

contribuiria para aumentar o número de respondentes.  

Apesar desses pontos, este trabalho foi satisfatório para o pesquisador, para a 

orientadora, para as pessoas que contribuíram para sua conclusão, para a unidade 

em estudo, que poderá usufruir dos resultados, para os clientes, que colherão os 

frutos das melhorias que a empresa poderá implementar, e para o mercado em 

questão. 

Ainda, vale ressaltar que esta pesquisa tem caráter inédito em relação à aplicação 

deste modelo neste nicho de mercado. Este ponto é bastante interessante; porém, é 
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de se esperar que não só o estudo, como também o modelo, possam ter eventuais 

falhas, que devem ser corrigidas para estudos futuros. 
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5.4 Sugestões 

Como última parte deste trabalho, sugere-se que novos estudos semelhantes sejam 

aplicados em diversos setores da economia, no mercado de locação de 

equipamentos para construção, inclusive, a fim de verificar semelhanças, diferenças, 

correção de falhas e enriquecimento da academia. 

Pode-se afirmar que lealdade é um construto complexo. Por isso, sugere-se que 

este modelo seja aplicado novamente e, de preferência, com um estudo mais 

próximo do mercado em questão. 

Propõe-se ainda que os futuros trabalhos sejam mais aprofundados no quesito 

tempo. Quanto mais tempo de pesquisa, mais dados são coletados, melhor se 

absorvem os resultados. Ainda, pode-se verificar as mudanças de opinião em 

relação aos construtos com o passar do tempo e, com isso, explicar melhor o 

modelo e a lealdade. 

Como a unidade de estudo consistiu de apenas uma loja, estudos no mesmo setor 

são relevantes para complementar o conhecimento do mercado, da administração, 

do marketing e da academia em geral. 
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Apêndices 

Apêndice A 

Questionário aplicado aos clientes pessoas físicas e jurídicas da unidade de estudo 

Railoc – Locação de Equipamentos para Construção – no período de julho a 

dezembro de 2016, a fim de coletar os dados para esta pesquisa. 

As questões de 1 a 10 representam o construto confiança; de 11 a 15, o construto 

valor percebido; de 16 a 25, o construto qualidade percebida; de 26 a 30, o construto 

satisfação; e de 31 a 34, o construto lealdade. Já as perguntas de 35 a 37 referem-

se às características dos entrevistados.  

Prezado cliente, 

Este questionário faz parte de uma pesquisa para uma dissertação de mestrado. A sua 

finalidade é verificar os elementos mais significativos para a manutenção do seu 

relacionamento com a Railoc. Reproduza sua opinião com a máxima fidelidade. Escolha 

uma única resposta, marcando um X em cima da sua escolha, variando de Discordo 

totalmente até Concordo totalmente. Sua identidade não será divulgada. Obrigado. 

 

1 Os funcionários da 
Railoc sempre me 
ofereceram os 
melhores 
equipamentos. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

2 Os funcionários não 
conhecem os 
produtos para locação 
e não sabem informar 
sobre eles. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

3 A Railoc entrega as 
mercadorias corretas 
em minha obra. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

4 A Railoc demora 
realizar seus serviços 
(atendimento, entrega, 
etc) 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

5 Eu tenho confiança 
nos produtos 
alugados (são 
revisados, limpos e 
sempre me atendem 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 
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bem). 

6 Nem sempre encontro 
o que procuro na 
Railoc. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

7 Eu não confio nas 
informações 
oferecidas pelos 
funcionários. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

8 A Railoc nem sempre 
age adequadamente, 
caso surja algum 
problema com seus 
clientes. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

9 A Railoc é uma 
empresa correta. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

10 A Railoc age 
considerando que o 
cliente tem sempre 
razão. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

11 Compensa alugar na 
Railoc porque me 
economiza tempo. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

12 A Railoc tem preços 
elevados. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

13 O processo de 
pagamento da Railoc 
é complicado. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

14 Compensa alugar na 
Railoc, porque os 
serviços que ela 
oferece (atendimento, 
entrega, coleta e 
manutenção) facilitam 
minha vida. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

15 Compensa alugar na 
Railoc, porque os 
funcionários facilitam 
a locação. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

16 A loja da Railoc é mal 
planejada. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

17 Os funcionários da 
Railoc estão sempre 
bem vestidos e 
limpos. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

18 A Railoc possui 
equipamentos 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 
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modernos. 

19 A Railoc possui 
instalações 
ultrapassadas. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

20 A Railoc nem sempre 
trata seus clientes 
bem. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

21 A Railoc oferece 
condições para que 
seus funcionários 
façam seu trabalho de 
forma adequada. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

22 Os funcionários da 
Railoc tem autonomia 
para resolver os 
problemas dos 
clientes da melhor 
maneira possível. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

23 Os funcionários da 
Railoc nem sempre 
estão dispostos a 
ajudar. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

24 Os funcionários da 
Railoc são sempre 
educados. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

25 Os funcionários da 
Railoc não me dão 
atenção necessária. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

26 Em termos de itens, a 
Railoc me atende 
exatamente no que 
necessito. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

27 Não estou satisfeito 
por ter alugado na 
Railoc. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

28 A Railoc é uma das 
melhores locadoras 
que existem. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

29 Eu realmente gosto de 
alugar na Railoc. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

30 Tenho dúvidas se 
devo continuar alugar 
na Railoc. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

31 A Railoc me oferece 
menos benefícios que 
outras locadoras. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 
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32 Hoje em dia, gosto 
mais da Railoc de que 
outras locadoras. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

33 No futuro, pretendo 
continuar alugando na 
Railoc. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

34 Quando preciso 
alugar qualquer 
equipamento, alugo 
somente na Railoc. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

 

35 – Sexo:   1 (    ) Masculino   2 (    ) Feminino 

 

36 – Cadastro: 1 (    ) Pessoa Física  2 (    ) Pessoa Jurídica 

 

37 – Sou cliente a:  (    ) menos de um ano      (    ) mais de um ano 
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Apêndice B 

Gráficos das respostas do questionário. 

 

Figura 28. Sexo dos entrevistados. 
 

 

 

Figura 29. Tipo de cadastro dos respondentes. 
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Figura 30. Tempo de cadastro dos clientes na Railoc. 
 

Todas as frases das figuras deste Apêndice estão no sentido positivo, conforme 

mencionado na metodologia deste trabalho. 

 

Figura 31. Construto confiança. Questão 1. Os funcionários da Railoc sempre me 
ofereceram os melhores equipamentos. 
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Figura 32. Construto confiança. Questão 2. Os funcionários conhecem os produtos 
para locação e sabem informar sobre eles. 
 
 

 

Figura 33. Construto confiança. Questão 3. A Railoc entrega as mercadorias 
corretas em minha obra. 
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Figura 34. Construto confiança. Questão 4. A Railoc não demora realizar seus 
serviços (atendimento, entrega, etc). 
 
 

 

Figura 35. Construto confiança. Questão 5. Eu tenho confiança nos produtos 
alugados (são revisados, limpos e sempre me atendem bem). 
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Figura 36. Construto confiança. Questão 6. Sempre encontro o que procuro na 
Railoc. 
 
 

 

Figura 37. Construto confiança. Questão 7. Confio nas informações oferecidas pelos 
funcionários. 
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Figura 38. Construto confiança. Questão 8. A Railoc sempre age adequadamente, 
caso surja algum problema com seus clientes. 
 
 

 

Figura 39. Construto confiança. Questão 9. A Railoc é uma empresa correta. 
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Figura 40. Construto confiança. Questão 10. A Railoc age considerando que o 
cliente tem sempre razão. 
 
 

 

Figura 41. Construto valor percebido. Questão 11. Compensa alugar na Railoc 
porque me economiza tempo. 
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Figura 42. Construto valor percebido. Questão 12. A Railoc não tem preços 
elevados. 
 
 

 

Figura 43. Construto valor percebido. Questão 13. O processo de pagamento da 
Railoc não é complicado.  
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Figura 44. Construto valor percebido. Questão 14. Compensa alugar na Railoc, 
porque os serviços que ela oferece (atendimento, entrega, coleta e manutenção) 
facilitam minha vida. 
 
 
 

 

Figura 45. Construto valor percebido. Questão 15. Compensa alugar na Railoc, 
porque os funcionários facilitam a locação. 
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Figura 46. Construto qualidade percebida. Questão 16. A loja da Railoc não é mal 
planejada. 

 
 

 

Figura 47. Construto qualidade percebida. Questão 17. Os funcionários da 
Railoc estão sempre bem vestidos e limpos. 
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Figura 48. Construto qualidade percebida. Questão 18. A Railoc possui 
equipamentos modernos. 
 

 

Figura 49. Construto qualidade percebida. Questão 19. A Railoc não possui 
instalações ultrapassadas. 
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Figura 50. Construto qualidade percebida. Questão 20. A Railoc sempre trata seus 
clientes bem. 
 

 

Figura 51. Construto qualidade percebida. Questão 21. A Railoc oferece 
condições para que seus funcionários façam seu trabalho de forma adequada. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Discordo 
totalmente 

Discordo   Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Discordo 
totalmente 

Discordo   Indiferente Concordo Concordo 
totalmente 



182 
 

 

Figura 52. Construto qualidade percebida. Questão 22. Os funcionários da Railoc 
tem autonomia para resolver os problemas dos clientes da melhor maneira possível. 
 

 

 

Figura 53. Construto qualidade percebida. Questão 23. Os funcionários da 
Railoc sempre estão dispostos a ajudar. 
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Figura 54. Construto qualidade percebida. Questão 24. Os funcionários da Railoc 
são sempre educados. 
 

 

 

Figura 55. Construto qualidade percebida. Questão 25. Os funcionários da 
Railoc me dão atenção necessária. 
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Figura 56. Construto satisfação. Questão 26. Em termos de itens, a Railoc me 
atende exatamente no que necessito. 
 

 

Figura 57. Construto satisfação. Questão 27. Estou satisfeito por ter alugado 
na Railoc. 
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Figura 58. Construto satisfação. Questão 28. A Railoc é uma das melhores 
locadoras que existem. 

 

 

Figura 59. Construto satisfação. Questão 29. Eu realmente gosto de alugar na 
Railoc. 
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Figura 60. Construto satisfação. Questão 30. Não tenho dúvidas se devo continuar 
alugar na Railoc. 
 

 

 

Figura 61. Construto lealdade. Questão 31. A Railoc não me oferece menos 
benefícios que outras locadoras. 
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Figura 62. Construto lealdade. Questão 32. Hoje em dia, gosto mais da Railoc de 
que outras locadoras. 
 

 

Figura 63. Construto lealdade. Questão 33. No futuro, pretendo continuar alugando 
na Railoc. 
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Figura 64. Construto lealdade. Questão 34. Quando preciso alugar qualquer 
equipamento, alugo somente na Railoc.  
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Apêndice C 

 

 


