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"Nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. 

Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da 

medida. É nossa luz, não nossa escuridão que mais nos 

amedronta. 

Nos perguntamos: “Quem sou eu para ser brilhante, 

atraente, talentoso e incrível”? Na verdade, quem é você 

para não ser tudo isso?... Bancar o pequeno não ajuda o 

mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para 

que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno 

de você. 

E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, 

inconscientemente permitimos às outras pessoas o direito 

para fazer o mesmo”. 

 

 (Discurso de posse, em 1994) 

Nelson Mandela 
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RESUMO 

 

Os estudos sobre satisfação e lealdade têm se tornado fundamental para contribuir no 

relacionamento entre clientes e empresas. Neste sentido, esta dissertação tem como principal 

objetivo analisar dentro da área de assistência técnica de uma concessionária de automóveis, 

qual é a relação entre a satisfação e a lealdade dos clientes e como objetivos específicos, 

pesquisar a satisfação e a lealdade dos clientes e modelar as interações entre os dois 

construtos. Considerando estes objetivos, a escala de multi itens proposta por Oliver (1997) 

foi considerada como o modelo mais adequado para o desenvolvimento do trabalho. O estudo 

proposto caracterizou-se por ser uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. Para a 

realização do estudo foi realizada uma investigação do tipo “survey” e consistiu na aplicação 

de um questionário estruturado a uma amostra por acessibilidade retirada da população anual 

de clientes que passam pela assistência técnica. A coleta de dados foi realizada na recepção e 

na sala de espera da oficina. Os dados foram obtidos na pesquisa amostral e submetidos ao 

tratamento estatístico utilizando os softwares SPSS 13.0 e o AMOS 5.0, procedendo a análise 

descritiva dos dados, análise fatorial exploratória, testes de diferenças de médias e a 

modelagem equação estrutural (SEM). A utilização da SEM tem com objetivo identificar a 

existência de relações entre os construtos satisfação e lealdade dos clientes. Para a aplicação 

destas análises inicialmente foram analisadas a existência de dados ausentes, avaliação de 

dados atípicos e a consistência interna do instrumento de pesquisa. Os dados quantitativos 

foram organizados por meio de tabelas e gráficos. As escalas das respostas foram 

transformadas em intervalos para que se pudesse calcular a média dos posicionamentos. 

Assim, as respostas foram respondidas pela média das posições dos sujeitos. Através dos 

procedimentos utilizados para análise dos dados constatou-se que a satisfação e a lealdade são 

evidenciadas entre os clientes da empresa. Quanto à relação entre os construtos, foi verificado 

através da análise das correlações um coeficiente positivo e significativo, este resultado indica 

que a relação aponta a uma percepção de que um atendimento que corresponda à satisfação do 

cliente implica em uma identificação da lealdade do cliente. Por outro lado pode-se entender 

que a relação também prevalece no sentido oposto, uma vez que a lealdade ajuda na escolha 

pelos serviços e na percepção da satisfação, independente do tipo de cliente. 

 

Palavras-chave: Satisfação, Lealdade, Relação entre Satisfação e Lealdade. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Studies on satisfaction and loyalty have become fundamental to increase the relationship 

between costumers and enterprises.  This article has as its main goal to analyze the customer 

service area of a dealership, which is the relationship between customer satisfaction and 

loyalty. It also has specific objectives, searching forcustomer satisfaction and loyalty, making 

a comparison between the two subjects. Based on these aspects, the scale of many items 

presented in Chart 1, proposed by Oliver (1997) was considered as a model for the 

development of this article. The study proposed is a descriptive search with an approach of 

quantity. A survey was conducted in order to accomplish this study. It consisted in handing 

out a questionnaire to obtain an annual showing of accessibility of customers that have to deal 

with technical assistance.  A sample of data was taken at the front desk and waiting rooms of 

the dealership. 

The data were taken in a sample search and sent to a statistical treatment, using SPSS 13.0 

and AMOS 5.0software, proceeding with the descriptive analysis of data, factorial exploratory 

analysis, average difference test and structural equation model (SEM). We utilized SEM with 

the objective of identifying the existence of a relation between the terms customer satisfaction 

and loyalty relating to this enterprise (dealership). Initially, for the application of these 

analyses, we checked the absence of data, evaluation of atypical data and for consistency of 

the way the survey was conducted.  The data of quantity was organized by charts and 

graphics. The response scales were changed to intervals so to make it possible to calculate the 

average of positions. Thus, the responses were taken by the average of the subject’s position. 

It was verified that satisfaction and loyalty are evidenced among costumers of the dealership, 

through the procedures that were used to analyze the data. According to the relation between 

the subjects (satisfaction and loyalty) we can see through the analyses of the correlation, a 

positive and significant coefficient. This result indicates that the relation leads to a 

perceptionof a service that corresponds to the satisfaction of a costumer and implies in an 

identification of the costumer´s loyalty. On the other hand, it´s understood that the relation is 

also seenby the other side, once loyalty helps choosing services and the perception of 

satisfaction, independent of the type of customer. 

 

Key words: Satisfaction, Loyalty, Relationship between Satisfaction and Loyalty. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

Sétima economia no ranking mundial em 2012, o Brasil se destaca como a maior 

economia da América latina. Na esfera industrial o PIB (Produto Interno Bruto) do setor 

automobilístico brasileiro juntamente com a indústria de autopeças, equivale a 22% do total. O 

Brasil é o 4° maior mercado para produtos automotivos e o 6° maior produtor mundial, segundo a 

OICA - Organização Internacional dos Fabricantes de Veículos. Dados da ANFAVEA (2012) 

demonstram que esta indústria detém 5% do PIB nacional, o que posiciona a cadeia produtiva e 

comercial automotiva entre os maiores do mundo (AUTOMOTIVE BUSINESS, 2013). 

No Brasil estão estabelecidos os mais importantes grupos automotivos presentes no 

cenário global. São 20 fabricantes de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e 

ônibus) e 7 produtores de máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras, outros produtos). O 

complexo industrial automotivo é composto por indústrias de autopeças e fabricantes de veículos 

e máquinas agrícolas, além da desenvolvida engenharia com equipe de trabalho altamente 

qualificada. Na ponta do mercado, setores de comercialização e de serviços cobrem todo o país 

(ANFAVEA 2012). 

Estas realidades impuseram às empresas novos limites. Convivendo com uma economia 

que sofre alterações constantes, num mundo globalizado com o mercado cada vez mais 

competitivo que requer estruturas, processos e principalmente, profissionais extremamente ágeis 

e qualificados, as empresas buscam a cada dia novas formas de atuação. 

As profundas mudanças ocorridas nas últimas décadas, com a globalização e avanço da 

tecnologia impôs novas necessidades ao comportamento humano. As informações passaram a ter 

maior facilidade e agilidade para serem acessadas levando os indivíduos a mudanças profundas já 

que à medida que ficaram mais informados aumentaram o seu nível de exigência. Os indivíduos 

alteraram também seu perfil de consumo acarretando a mudança de seus hábitos de lazer

trabalho e comunicação passando a ser mais bem informados. Ao mesmo tempo, o nível de 

exigência do cliente tem aumentado e o mesmo passa a exigir produtos de alta qualidade, ampla 

variedade, preços satisfatório, além de um bom atendimento e atenção individualizada. 

Com o acirramento da concorrência, as concessionárias de automóveis vêem promovendo 

mudanças no modelo de operação. Uma importante mudança relaciona-se a fidelizar os mesmos, 

obtendo como resultados a melhoria nas margens de lucro e a sustentabilidade da empresa. 



 

Em geral as concessionárias de automóveis são divididas em 4 departamentos: 

 

 Departamento de Veículos Novos (DVN); 

 Departamento de Veículos Usados (DVU); 

 Departamento de Peças e Acessórios (DPA); 

 Departamento de Vendas de Serviços (DVS). 

 

Com o aumento da variedade de marcas de automóveis no Brasil, que se iniciou a partir 

de 1990 e o consequente aumento da concorrência, as concessionárias de veículos passaram a se 

sentir pressionadas para encontrar novas estratégias que elevassem as margens de lucratividade e 

a sobrevivência no setor, na perspectiva de um mercado altamente competitivo e muitas vezes 

agressivo (PIMENTA; CRUZ, 2002). 

Neste sentido, por meio de pesquisa empírica este trabalho busca contribuir para um 

melhor entendimento da relação entre a satisfação e a lealdade dos clientes nos serviços de 

assistência técnica de uma concessionária de automóveis. 

 
 
1.1 Problema da pesquisa 

 

Considerando a relevância para o marketing de serviços assim como para a aplicação no 

ambiente de trabalho da empresa pesquisada foi estabelecida a seguinte questão orientadora para 

o trabalho de pesquisa que foi realizado. 

 

Qual é a relação existente entre a satisfação e a lealdade dos clientes, que utilizam os 

serviços de assistência técnica de uma concessionária de automóvel Volkswagen localizada na 

zona sul de Belo Horizonte? 

 

1.2 Justificativa e relevância do estudo 

 

O presente estudo foi realizado com foco no mercado automotivo numa praça

multiatendida, que além de contar com seis concessionárias da marca Volkswagen, concorre com 

outras centenas de oficinas particulares. Teve como objetivo investigar a relação entre a 



 

satisfação e a lealdade do cliente nos serviços da assistência técnica de uma concessionária da 

marca Volkswagen. 

 

Bretzke (2000) destaca que os desafios e as oportunidades para a sobrevivência e 

crescimento das empresas estão na implantação de ações que permitam maior proximidade com o 

cliente, a compreensão de suas necessidades, a flexibilidade para ofertar mais valor de forma 

individualizada e a custos mais baixos. Clientes e fornecedores devem construir relacionamentos 

produtivos com benefícios mútuos. Relacionamentos que desta forma, se tornarão significativos 

com benefícios extensivos a toda a sociedade. Para responder o problema especificado nesta 

pesquisa foram formulados os objetivos dispostos a seguir. 

 

1.3 Objetivos 

 

Para responder à questão orientadora formulada para a presente investigação foram estabelecidos 

os seguintes objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a relação entre a satisfação e a lealdade do cliente em uma concessionária de 

automóvel Volkswagen localizada na zona sul de Belo Horizonte. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1 - Pesquisar a satisfação dos clientes com os serviços prestados pela empresa. 

2 - Pesquisar a lealdade dos clientes com a concessionária. 

3 - Analisar a relação entre a satisfação e a lealdade do cliente. 

 

 

 

 

 



 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação está organizada em seis capítulos. No primeiro capítulo, a introdução está disposta

todos os elementos pré-textuais, a saber, a introdução, dividida em problema de pesquisa, 

justificativa e relevância do estudo e objetivos. O segundo capítulo foi dedicado ao referencial 

teórico sobre satisfação e lealdade, o terceiro capítulo traz a caracterização da concessionária, 

quarto capitulo a metodologia utilizada na pesquisa, no quinto a apresentação e análise dos 

resultados e no sexto e ultimo capitulo as conclusões, limitações e sugestões de novos estudos.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Satisfação do cliente 

 

2.1.1 Introdução à teoria da satisfação do cliente 

 

Os consumidores estão mais bem informados, têm conhecimento dos seus direitos e 

querem negociar com quem os ouçam com atenção e entendam suas reais necessidades, tem uma 

expectativa e buscam a satisfação. Larán e Espinoza (2004) destacam o avanço da teoria na área 

de comportamento do cliente, segundo os autores o tema satisfação do consumidor

amplamente abordado na literatura internacional e nacional, trouxe consigo outros tópicos 

relacionados ao assunto. Dentre os mais estudados, encontram-se os antecedentes da satisfação e 

as teorias que procuram explicar a formação deste sentimento, por meio de fatores cognitivos e 

emocionais. Por outro lado, as consequências da satisfação não obtiveram o mesmo grau de 

destaque e são consideradas igualmente importantes, sobretudo para a abordagem gerencial de 

comportamento do consumidor, que visa a uma aplicação mais direta das teorias desenvolvidas.

 Gilmore e Pine II (2002) citados por Ladeira, Costa, Santini e Araujo (2013) também 

abordam os estudos do comportamento do consumidor especialmente com foco em sua 

satisfação, ressaltando que a experiência de consumo é registrada como algo memorável pelos 

clientes, os autores também citam Pullman e Gross, (2003) que corroboram com esta abordagem 

e concluem que a satisfação do consumidor é formada por um conjunto de significados 

individuais e coletivos. 

McCarthy; Perreaut (1997) descrevem que parece ser tão óbvio “dar aos consumidores o 

que eles necessitam”, mas que pode ser difícil para perceber o porquê o conceito de marketing 

exige atenção especial. Segundo os autores nem sempre as pessoas fazem o lógico e o óbvio, 

principalmente quando isto significa mudar o que têm feito desde o passado. Segundo eles: 

 

A satisfação do consumidor é um conceito altamente pessoal e examinar a satisfação da 
sociedade em conjunto não fornecerá um padrão confiável para a avaliação do macro 
marketing. (MCCARTHY; PERREAUT, 1997, p. 315). 

 

McCarthy; Perreaut (1997) também lamentam que existam empresas onde os funcionários 

ainda atuam de forma isolada, “cada um por si”. 



 

 

Em alguma empresa há 30 anos, os gerentes pensam principalmente em se livrar dos 
produtos. Os contadores apenas interessados em escriturar os livros contábeis com 
débito e crédito. O pessoal de finanças examinava a posição do caixa da empresa e os 
vendedores estavam preocupados em tirar pedidos. Cada departamento considerava sua 
atividade como centro da empresa. À medida que a empresa obtinha lucro, o
departamentos permaneciam alheios, preocupados apenas com suas próprias atividades. 
(MCCARTHY; PERREAUT, 1997, p. 36). 

 

Ladeira, Costa, Santini e Araujo (2013) destacam as abordagens de Oliver (1981) e Mano 

e Oliver (1993) como fundamentais para o estudo da satisfação do cliente vista como resultado 

entre o que é esperado e o que é recebido na experiência de consumo. Tal abordagem é 

corroborada por Frederico e Nagano (2013) que também abordam Oliver (1997) juntamente com  

Tse e Wilton (1988) e  Giese e Cote (2000) para explicitar a diferença entre as expectativas de 

consumo e a experiência efetiva por parte do consumidor. Hepp (2006) destaca a importância dos 

estudos da satisfação do consumidor, importância essa destacada por Churchill e Surprenante 

(1982) que chegam a afirmar que o resultado da mesma é refletido no próprio conceito de 

marketing, já que os lucros são gerados a partir da satisfação das necessidades do consumidor. 

Lovelock e Wright (2006) citados por Campos e Lundberg (2006) destacam que o nível 

de satisfação é avaliado por meio de lacunas existentes entre as expectativas e a percepção

serviço recebido indo ao encontro do que afirmam Oliver (1981) e Mano e Oliver (1993) citados 

por Ladeira, Costa e Santini (2013). Kotler e Keller (2006) e Almeida (1995) definem a 

satisfação como sendo a percepção do desempenho de uma oferta em relação a sua expectativa. 

Segundo eles, ela é a sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do 

desempenho percebido de um produto e as expectativas do cliente.  

Segundo McCarthy; Perreaut (1997) existem vários esforços para medir a satisfação 

global do consumidor e esta mensuração é difícil porque pessoas de diferentes classes 

econômicas esperam coisas diferentes dos produtos e serviços. Também os níveis de aspirações 

tendem a aumentar com sucessos repetidos. Os produtos considerados satisfatórios um dia, 

podem não ser satisfatórios no dia seguinte, ou vice versa. Há alguns anos, as pessoas se sentiam 

satisfeitas com uma TV de 19 polegadas que sintonizava três ou quatro canais, hoje o mercado 

oferta, por exemplo, uma TV com alta definição de som e imagem HDTV que disponibiliza o 

acesso a mais de cem canais. 

 



 

Os Estados Unidos tem um sistema econômico orientado para o mercado que satisfaz as 
necessidades de consumo conforme a visão dos consumidores. A liberdade politica e 
econômica caminham juntas e os cidadãos livres vivem conforme suas escolhas. O 
mesmo ocorre em outros países como Canadá, Grã-Bretanha e a maioria dos países da 
comunidade europeia. (MCCARTHY; PERREAUT, 1997, p. 36). 

 

Para Mahayudin et al., (2010) a experiência de consumo pode ter como antecedentes as 

(a) experiências anteriores, vivenciadas através de consumos negativos ou positivos e (b) 

expectativa de consumo, originada da percepção, pensamentos e relações com outros 

consumidores  

 

No período em que Lee Iacocca administrou a Chrysler ele repassou a seguinte 
mensagem aos colaboradores da montadora: A única segurança de que alguém tem nessa 
empresa (Chrysler) decorre da qualidade, produtividade e de consumidores satisfeitos.
(KOTLER, 1998, p.50). 

 

De forma objetiva, Oliver (1997) define satisfação como às respostas da realização do 

consumidor, julgando quão bem as características de um bem ou serviço proporcionam ou estão 

proporcionando um nível prazeroso de consumo, atendendo às suas necessidades. O mesmo autor

salienta que uma compra satisfatória é uma conquista, e sinaliza para o próprio consumidor e para 

outros que ele foi capaz de domar as complexidades do mercado de consumo. 

 

Examine nosso balanço. No lado do ativo, você pode ver muitos aviões valendo muitos 
bilhões. Mas está errado; isto é tolice. O que deve aparecer no lado do ativo é: No ultimo 
ano, a SAS transportou tantos passageiros satisfeitos. Porque este é o único ativo que 
conquistamos – pessoas satisfeitas com nossos serviços e dispostas a retornar e pagar 
novamente por eles. (CARLZON citado por KOTLER, 1998, p.50). 

 

Segundo Hoffman e Douglas (2001) a satisfação do cliente é alcançada quando suas 

percepções satisfazem ou excedem suas expectativas. A satisfação, propiciada por um produto, 

serviço ou sentimento é função direta do desempenho percebido e das expectativas. Se o 

desempenho ficar distante das expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se atender às suas 

expectativas, ficará satisfeito. Se exceder às expectativas ficará altamente satisfeito ou encantado 

(KUAZAQUI, 2000). 

Esses autores posicionam-se claramente em relação à satisfação, como resultante da 

relação entre expectativas e a percepção de seu atendimento. 

 



 

Nossa meta como empresa é prestar serviços aos consumidores que não sejam apenas as 
melhores, mas que se tornem lendários. Estas são algumas palavras de Sam Walton
fundador da rede de supermercados Wal-Mart (KOTLER, 1998, p.50). 

 

Completando este pensamento Rocha; Ferreira; Silva (2012), consideram que a satisfação 

está na resposta dada por um consumidor com base no julgamento de que um produto ou serviço 

atendeu às suas expectativas. Os mesmos autores também consideram que a satisfação é 

estado psicológico do consumidor resultante de uma experiência de consumo a contento, sendo o 

seu oposto é a insatisfação. A satisfação é formada por várias dimensões, que resultam de 

diferentes aspectos do produto ou serviço prestado e que pode ocorrer durante ou após a 

experiência de consumo. A figura 1 apresenta um exemplo dos autores em que se veem diferentes 

componentes da satisfação, quanto um espectador assiste a um filme em uma sala de exibição. 

 
Figura 1 - Possíveis elementos da satisfação proporcionados por uma sessão de cinema.

 

 
Fonte: Oliver, 1996. 

 

Nesta concepção de satisfação, leva-se em conta a expectativa do consumidor em relação 

à experiência de consumo. Para Rocha; Ferreira; Silva (2012) a satisfação não pode ocorrer no 

vazio e está relacionada com uma comparação de algum padrão anterior. As expectativas 

ocorrem através de fontes externas e internas: 

 

 Fontes externas: propagandas, comunicação boca a boca, revistas e jornais, órgãos 

especializados, canais de distribuição em que produtos são vendidos, reputação da 

marca do produto ou da empresa que o fabrica etc.. 

Satisfação com eventos 
durante o consumo

• Espera na fila

• Conforto do assento

• Ruído ao redor

• Tela de exibição

• Trailers / anúncios 
prévios

• Atores

• Ação

Satisfação com os 
resultados finais

• Prazer

• Diversão

• Reflexão

• Excitação

• Emoção

• Envolvimento

Satisfação com o nível de 
satisfação obtido

• Inadequado

• Adequado

• Excessivo



 

 Fontes internas: Lembranças de experiências anteriores ou de informações 

anteriormente obtida, armazenadas na memória. 

 

A expectativa pode não estar relacionada diretamente com o produto ou serviço oferecido 

e nem com a organização que o oferece. Os autores citam um exemplo de expectativa com os 

serviços de um novo hospital público, neste caso considerando as experiências passadas com 

outros órgãos públicos, hospitais públicos e privados. Oliver (1996) mostra através da figura 

nível de expectativa de acordo com o grau de desejo. 

 

Figura 2 - Expectativas conforme grau de desejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliver, 1996. 

 

Na zona de indiferença a satisfação nem aumenta e nem diminui, já na zona de tolerância

o consumidor considera aceitável a experiência de consumo, no entanto há uma grande 

variabilidade no estado final de satisfação obtido. 

Outro conceito interessante exposto por Rocha; Ferreira; Silva (2012) é que para melhor 

entender a satisfação é o de desconfirmação da expectativa que apesar de ter uma conotação 

negativa, significa que um produto ou serviço obteve desempenho superior ou inferior ao 

esperado. Para Oliver (1999) existem três categorias situadas em eventos esperados e 

inesperados: 

Ideal 
 

Excelente 
 

Desejado 
 

Necessário 
 

Adequado 
 

Mínimo tolerável 
 

Intolerável 
 

Desejado 

Previsto 

Zona de tolerância 

Zona de 
indiferença 



 

 

 Positiva: quando ocorrem eventos muito desejados, mas com baixa probabilidade 

(ex.: ganhar na loteria), ou não ocorrem eventos que eram pouco desejados, mas 

que tinham alta probabilidade de ocorrência (ex.: sair-se bem em um exame sem 

ter estudado). 

 Zero (confirmação da expectativa): é quando o evento confirma a expectativa (ex.: 

muito calor no pico do verão). 

 Negativa: eventos muito desejados com alta probabilidade e que não ocorrem (ex.: 

pouca neve na estação de esqui na alta temporada), ou eventos indesejados com 

baixa probabilidade de ocorrência (ex.: mau atendimento em um restaurante de 

luxo frequentado há anos por um cliente). 

 

Para Hunt (1977) citado por Hepp (2006), a satisfação seria o resultado de uma avaliação 

feita acerca de uma experiência que tenha sido, no mínimo, tão boa quanto se esperava. Já para 

Kotler (2000), a plena satisfação dos clientes está cada vez mais difícil de ser alcançada, pois os 

mesmos estão mais conscientes dos preços, mais exigentes, perdoam menos e são abordados com 

maior frequência pela concorrência, que lhes propõe ofertas semelhantes ou até melhores. O fato 

é que sempre o cliente vai querer mais. Por isso as empresas devem monitorar constantemente a 

satisfação de seus clientes, pois o que os satisfaz hoje, pode não ser suficiente amanhã. Assim, 

pode-se pressupor que as pesquisas de satisfação de clientes são meios excelentes para descobrir 

e aprimorar estratégias de marketing que visem à fidelidade. 

De acordo com Rocha; Ferreira; Silva (2012) existe subjetividade na expectativa do 

cliente, pois numa mesma experiência de consumo para diferentes consumidores, pode haver 

resultados diferentes, ou seja, enquanto um pode achar o desempenho “maravilhoso”, outro pode 

achar “vergonhoso” e outro ainda pode considerar que a experiência de consumo estava dentro 

das expectativas. 

Esse fenômeno psicológico implica que o grau de satisfação com um produto ou serviço 

depende de expectativas que se construíram previamente (ROCHA; FERREIRA; SILVA, 2012, 

p. 96). 

Oliver (1997) destaca que as expectativas são um conceito central na avaliação da 

satisfação do consumidor, porque, nas suas muitas variações (expectativa em relação aos 



 

atributos do produto ou serviço, em relação ao resultado final, entre outras), elas formam um 

padrão para julgamentos futuros em relação ao desempenho do produto ou serviço. Assim, as 

expectativas podem elevar ou diminuir a satisfação do cliente quanto ao produto ou serviço, 

dependendo do fator que serviu de base para ele construir a sua intenção de compra.  

Kotler e Keller (2006) relatam que as expectativas se formam a partir de experiências de 

compras anteriores, concelhos de amigos e colegas e informações e promessas de profissionais de 

marketing e de concorrentes. Se forem estabelecidas expectativas muito altas, o comprad

provavelmente ficará desapontado, por outro se estabelecer uma baixa expectativa em relação ao 

produto não haverá a compra. Antes da aquisição de um produto ou serviço, os consumidores 

criam expectativas em relação a eles, que, após a compra ou o uso, serão comparadas ao 

desempenho real, onde essas expectativas poderão ser confirmadas ou não.  

 

Algumas empresas mais bem sucedidas estão elevando as expectativas e encontrando 
formas de garantir o seu desempenho superior. Quando a General Motors lançou a su
divisão de automóveis Saturn, mudou todo o relacionamento comprador / vendedor com 
um sistema inovador de vendas: haveria um preço fixo, garantia de satisfação em 30 dias 
ou o dinheiro de volta e vendedores com salários fixos, sem comissão. Veja o que a 
satisfação é capaz de fazer. (KOTLER; KELLER; 2006 p. 142). 

 

Kerin; Hartley; Berkowitz e Rudelius (2007) definem que clientes é a razão de existência 

da organização, portanto suas percepções e suas ações são de vital importância. A satisfação pode 

ser medida diretamente com levantamentos ou monitorada com medidas, como o numero

reclamações de clientes ou o percentual de pedidos despachados dentro de 24 horas após seu 

recebimento. Segundo os autores, após efetuar uma compra o cliente compara sua expectativa e 

fica ou não satisfeito. Caso tenha ficado insatisfeito os profissionais de marketing buscam 

explicação se o produto era deficiente ou se as expectativas do cliente eram altas demais. 

 

Estudos mostram que a satisfação ou a insatisfação afetam as comunicações com os 
consumidores e o comportamento de repetição de compra. Compradores satisfeitos 
contam suas experiências para três pessoas. Compradores insatisfeitos fazem 
reclamações para nove pessoas. (KERIN; HARTLEY; BERKOWITZ; RUDELIUS, 
2007, p.117). 

 

 

 

 



 

2.1.2 A importância de mensurar a satisfação 

 

O cliente satisfeito é um dos pontos principais para o sucesso de uma organização, uma 

vez que satisfeito ele pode promover a empresa ou denegrir sua imagem caso esteja insatisfeito 

com a mesma. Kotler e Keller (2006) descrevem que as empresas devem medir a satisfação 

regulamente, pois a melhor forma de reter clientes está em satisfazê-los.  Clientes altamente 

satisfeitos se mantêm fiéis, compram mais na medida em que a empresa lança novos produtos ou 

quando aperfeiçoa os já existentes. Estes clientes falam bem da empresa e dos produtos, prestam 

menos atenção aos produtos concorrentes e são menos sensíveis a preços. Além disso, sugerem 

novas ideias e comparado com novos clientes eles custam menos para serem atendidos, 

considerando que já existe uma rotina de transações. 

 

Quando uma correia transmissora falhou, em sua fábrica de processamento de Perry, 
Geórgia, a Frito-Lay deparou-se com a possibilidade de perder 11 toneladas de batatas. 
O gerente entrou em contato com a Motion Industries, fornecedor industrial localizado 
nas proximidades, e solicitou uma peça de reposição. Normalmente, em caso de 
emergência desse tipo, a entrega demora uma hora. Entretanto, nesse dia, todas as 
estradas estavam fechadas em decorrência de um alagamento causado pela chuva que 
havia caído nas ultimas 24 horas. Em vez de desistir ou esperar que as águas baixassem, 
a Motion alugou um pequeno avião, instruiu o piloto para voar sobre a fábrica da Frito
Lay e a peça necessária foi jogada ao chão, para o gerente de manutenção que a 
aguardava. (ETZEL; WALKER; STANTON; 2001 p. 155). 

 

A empresa deve se conscientizar de que dois clientes podem se declarar “altamente

satisfeitos” por motivos diferentes. Um pode ser daquele tipo que está sempre satisfeito, e o outro 

pode ser do tipo difícil de agradar, mas que ficou satisfeito na ocasião (KOTLER; KELLER, 

2006, p. 144).  

 

Para a Paramount, o sucesso de seus cinco parques temáticos deve-se aos milhares de 
levantamentos que ela envia por internet aos visitantes que aceitam ser contatados. Em 
2004, a empresa conduziu mais de 55 levantamentos pela web e obteve 100 mil 
respostas individuais que descreviam a satisfação dos visitantes quanto aos itens como 
diversões, restaurantes, lojas, jogos e shows. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 144). 

 

Kotler e Keller (2006) descrevem ainda a importância de se fazer a pergunta certa durante 

a pesquisa. Reichheld citado por Kotler e Keller (2006) sugere apenas uma pergunta: “Você 

recomendaria este produto ou serviço a um amigo?” Para o autor citado a disposição de 

recomendar um amigo resulta do tratamento que recebe dos funcionários da linha frente, o que 



 

por sua vez é determinado por todas as áreas funcionais que contribuem para a experiência de 

compra.  

Rossi e Slongo (1998) abordam Reicheld e Sasser, (1990), Fornell, (1992), Anderson, 

Fornell e Lehmann, (1994), que destacam que o mais importante, ainda, é a relação verificada nas 

empresas entre altos níveis de satisfação de clientes e retornos econômicos superiores. Há amp

suporte empírico para comprovar que elevados escores de satisfação dos clientes são

acompanhados por uma rentabilidade acima da média. Há, também, vários outros benefícios 

proporcionados pela pesquisa de satisfação de clientes: percepção mais positiva dos clientes 

quanto à empresa; informações precisas e atualizadas quanto às necessidades dos clientes; relaç

de lealdade com os clientes, baseado em ações corretivas; e confiança desenvolvida em função de 

maior aproximação com o cliente. 

Segundo Kotler e Keller (2006) as empresas devem ficar cada vez mais atentas a 

satisfação dos consumidores, pois aumentam a cada dia o número de pessoas que espalham na 

internet suas insatisfações e satisfações. 

 

Proprietários insatisfeitos de Mercedes-Benz usam sites como Troublebens.com e o 
Lemonmb.com para reclamar de tudo: desde chaveiros com defeito e vazamentos no teto 
solar até componentes eletrônicos que deixaram motoristas e passageiros na mão no 
meio da viagem. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 144). 

 

Para Boone e Kurtz (2009), os especialistas de marketing buscam através de vários 

métodos de pesquisas, formas de monitorar a satisfação. Medir e melhorar a forma de atender às 

necessidades dos clientes faz parte do relacionamento continuo, A figura 3 demonstra as três 

etapas deste processo: entender as necessidades, obter feedback e medição continua, ponto esse 

no qual a empresa deve instituir um programa continuo para assegurar a satisfação do cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3 - Três etapas para medir satisfação do cliente 

 

Fonte: Boone, Kurtz, 2009. 

 

De acordo com Boone e Kurtz (2009), as empresas focadas em relacionamentos de longo 

prazo buscam entender as reais necessidades do cliente, o que precisam o que querem e esperam. 

Nesta primeira etapa, considera-se que estas informações são vitais para o estabelecimento de um 

sistema que avalie a satisfação do cliente. Deve-se monitorar cuidadosamente, segundo afirmam 

os autores, as características dos produtos que interessam aos clientes e ficar em alerta aos novos 

elementos que podem afetar a satisfação. 

 

A satisfação pode ser medida em termos das lacunas entre o que os clientes esperam e o 
que percebem que receberam. Tais lacunas podem gerar impressões favoráveis ou 
desfavoráveis. Mercadorias ou serviços podem ser melhores ou piores do que o 
esperado. Se forem melhores, profissionais de marketing podem aproveitar a 
oportunidade para gerar clientes fiéis. (BOONE; KURTZ , 2009. p. 348). 

 

Os autores também consideram que para evitar lacunas desfavoráveis, os profissionais de 

marketing devem manter-se informados sobre as necessidades dos clientes atuais e potenciais, 

indo além das medidas de desempenho tradicional, explorando fatores que determinam o 

comportamento de compra para formular missões, metas e padrões de desempenho com base no 

cliente. 

Se as mercadorias ou serviços são piores do que o esperado, uma empresa pode perder 

clientes o suficiente para acabar indo a falência (BOONE; KURTZ, 2009). 

Medição

continua

Feedback do cliente

Entendendo as necessidades do cliente



 

 

Claes Fornell, da universidade de Michigan, desenvolveu o American Customer 
Satisfaction Index (ACSI – índice norte-americano de satisfação do cliente), para medir 
a satisfação em diferentes empresas, segmentos, setores econômicos e economias 
nacionais. Alguns exemplos de empresas líderes em seu segmento com ACSI alto e 
2003: Dell (87), FedEx (82), Google (82), Heinz (88), Kenmore (84), Southwest Airlines 
(75) e Yahoo (78). (KOTLER; KELLER, 2006, p. 144). 

 

Na segunda etapa da análise de satisfação do cliente, Boone e Kurtz (2009) descrevem 

que as empresas buscam obter feedback sobre o desempenho atual, utilizando para isso métodos 

reativos, em vez de perguntar sobre reclamações. Avaliações imparciais devem ser realizadas 

duas vezes por ano ou trimestralmente para monitorar funcionários, diagnosticar áreas 

problemáticas do atendimento ao cliente e medir o impacto do treinamento de funcionários.  

 

A Virgin Radio, com sede no Reino Unido, utiliza seu site para obter feedback e usa seu 
clube VIP para alcançar seus clientes. Os clientes podem entrar no site para classificar 
programas musicais e informar os DJs sobre o que desejam ouvir; também podem votar 
na lista das “Mais Pedidas” para determinar a programação noturna. Esse feedback 
direto oferece à estação uma análise atual do gosto musical de seus ouvintes e ajuda os 
profissionais de marketing a adaptar a programação às necessidades de seus clientes. 
(BOONE; KURTZ , 2009. p. 349). 

 

Muitas organizações também utilizam métodos proativos para avaliar a satisfação, que 

incluem visitas, telefonemas ou envio de pesquisas a clientes para descobrir seu nível d

satisfação (BOONE; KURTZ, 2009). 

 

A Xerox coleta informações enviando aproximadamente 60 mil pesquisas por mês sobre 
a satisfação dos clientes e a divisão de cartões de crédito da AT&T Universal telefona 
para 2500 clientes todo mês para avaliar a qualidade das nove áreas mais importantes da 
empresa relacionadas com o desempenho dos serviços. (BOONE; KURTZ , 2009. p. 
349). 

 

Na terceira etapa busca-se instituir um programa de medição continua para assegurar a 

satisfação do cliente.  

O componente mais importante do processo de pós-marketing é a mensuração da 

satisfação dos clientes (VAVRA, 1993, apud CARLINI JÚNIOR, 2003). Essa atividade oferece 

dois benefícios: a empresa coleta informações valiosas que permitem fornecimento de produtos 

ou serviços de valor verdadeiro e ela pode demonstrar cuidado e consideração com os clientes ao 

solicitar-lhes informações futuras decisões de produção e de administração.  



 

 

Há alguns anos, Richard Ost abriu uma minúscula farmácia em um bairro de renda 
baixa, na Filadélfia. Como um “garoto branco do nordeste da Filadélfia”, como ele se 
descreve, poderia sobreviver em uma vizinhança com alto índice de minorias? Qualquer 
esforço de sucesso combina muitos ingredientes. Por exemplo, Ost trabalha muitas horas 
para servir clientes pessoalmente e, também, examina os esforços dos empregados. 
Talvez o mais importante, ao analisar a sua situação, foi ele reconhecer que a maioria 
dos moradores do bairro fala língua estrangeira. Assim, ele programou o seu computador 
para imprimir os rótulos dos remédios, bem como qualquer instrução que acompanha o 
vidro, na língua de preferência do consumidor. Aproximadamente 30% são em espanhol; 
outros 20% em vietnamita. Ele também emprega residentes bilíngues que atendem os 
clientes que não falam inglês. (ETZEL; WALKER; STANTON; 2001 p. 61). 

 

Em relação à insatisfação, os consumidores expressam seus sentimentos de três maneiras, 

segundo afirmam KOTLER e KELLER (2006): 

 

 Arrependimento: Algum Impulso, persuasão do vendedor ou simplesmente 

mudança de interesse podem levar o consumidor ao arrependimento na compra de 

um produto ou serviço. No caso de produto existe a possibilidade de troca e às 

vezes até de devolução. No caso de serviço, que pela característica de 

inseparabilidade na produção e consumo a troca e devolução são praticamente 

impossíveis. Neste caso o arrependimento torna-se um problema para o provedor 

do serviço e para a marca. 

 Pesar: quando o consumidor abre mão de comprar outro produto ou serviço pela 

mesma quantia. 

 Desgosto ou ira: geralmente é causado por falha, no caso de produto o mais 

provável é que ocorram falhas no produto físico, e, no caso de serviços, falhas no 

atendimento. 

 

O consumidor pode se engajar em varias estratégias para reduzir o estado de insatisfação. 

A principal delas é a reclamação diretamente à empresa (ROCHA; FERREIRA; SILVA, 2012, p. 

97). Na figura 4 são demonstradas algumas delas. 

 

 

 

 



 

Figura 4 - Respostas do consumidor diante da insatisfação com a compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rocha; Ferreira; Silva, 2012. 

 

Boa parte dos clientes insatisfeitos não reclama junto à empresa em que efetuaram a 

compra, entretanto repassam a sua insatisfação para familiares e amigos. Sendo assim as 

empresas devem criar condições favoráveis para que seus clientes manifestem a sua insatisfação, 

o que pode evitar que a ele faça a propaganda boca a boca negativa, além de contribuir com o 

processo de melhoria continua da empresa. No entanto o cliente, por diversas ações, não reclama 

acerca de sua insatisfação. Alguns motivos que geralmente relacionados a tal atitude, segundo 

Rocha; Ferreira; Silva (2012, p. 97). 

 

 Percepção de que a reclamação voltará contra ele: isto ocorre quando o cliente 

teme que a empresa vá transferir a causa do problema para ele, por não saber 

utilizar o produto. 

Insatisfação do consumidor 
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 Percepção de que a empresa não dará atenção a sua queixa: a possível inutilidade 

da reclamação paralisa o consumidor que se abstém de reclamar. 

 Percepção de que é preciso de tempo e investimento de recursos incompatíveis 

com os resultados a serem obtidos. 

 Desconhecimento dos canais adequados para colocar a reclamação: o cliente não 

sabe como reclamar e quando o único canal de reclamação é o próprio atendente, 

eventualmente ele pode filtrar as reclamações. 

 Percepção de que a resposta a ser dada pela empresa será negativa. 

 

Ainda de acordo com Rocha; Ferreira; Silva (2012) as pesquisas mostram que os 

consumidores que reclamam e os que não o fazem podem ser segmentados por diversas 

características. Em relação às suas características individuais tem-se: 

 

 Idade: em geral, os consumidores mais velhos tendem a reclamar mais do que os 

mais jovens. 

 Classe social e renda: consumidores com maior renda tendem a reclamar mais. Por 

outro lado, consumidores brasileiros de classe de renda mais baixa tendem a 

reclamar menos, possivelmente como uma reação de autoproteção. Segundo os 

autores o mesmo comportamento ocorre foi encontrado entre os usuários de 

bancos voltados para a faixa de renda mais baixa na Malásia 

 Educação: Consumidores com nível de instrução mais elevado tendem a reclamar 

mais. 

 Personalidade: consumidores autoconfiantes tendem a reclamar mais, sendo que 

polidez encontra-se negativamente relacionada ao ato de reclamar. 

 Atitudes: consumidores que se queixam tendem a ter maior senso de justiça, são 

menos conservadores e mostram uma atitude mais positiva em relação à 

reclamação. 

 Origem cultural: os asiáticos, por exemplo, tendem a não se queixar por medo de 

serem publicamente envergonhados. 

 



 

Reclamar ou não reclamar depende também a quem o consumidor atribui à culpa no caso 

da insatisfação, sendo assim: 

 

 Consumidores que não reclamam tendem atribuir a si mesmo a causa da 

insatisfação com a compra. 

 Quanto maior quantidade de consumidores que atribuem a culpa pela insatisfação 

a outrem, maior a intensidade da reclamação. 

 Quando os consumidores acham que a empresa poderia ter evitado a insatisfação, 

maior será a rejeição a esta empresa. Segundo Rocha; Ferreira; Silva (2012) 

foi verificado nas companhias aéreas, em que os consumidores achavam que as 

empresas poderiam ter evitado problema como demora no atendimento ou atraso 

nos voos. 

 

Quando os clientes desejam obter uma compensação direta em relação a alguma falha nos 

produtos ou no processo de prestação de serviços, eles tendem a reclamar pessoalmente ou por 

telefone; quando o propósito é destilar a própria frustação, os clientes preferem carta ou e-mail 

(ROCHA; FERREIRA; SILVA, 2012, p. 100). 

Ainda com relação aos clientes que não reclamam, eles podem optar em não fazer nada ou 

a seguir um dos dois caminhos apresentados a seguir: 

 

 Ação pública: fazer uso de canais oficiais (ações legais, CDC). 

 Ação privada: comunicação boca a boca negativa e boicote aos produtos da 

empresa. 

 

Segundo Rocha; Ferreira; Silva (2012) há evidências de que consumidores de países 

distintos têm manifestação diferenciada. Os brasileiros tendem a comunicar a insatisfação 

fazendo propaganda boca a boca negativa, os franceses apresentam maior tendência a dirigir à 

própria empresa nos órgãos de defesa do consumidor, já os asiáticos tendem a utilizar os canais 

privados. 

No que diz respeito à reclamação, a resposta a ser dada pelas empresas é uma maior 

atenção aos quesitos psicológicos que regem a satisfação, ou seja, prestar atenção nas queixas e 



 

reclamações dos consumidores, desenvolverem sistemas de atendimento às reclamações, 

procurando resolvê-las o mais breve possível. Estudos indicam que na medida em que a empresa 

da uma resposta rápida para reverter à insatisfação, passa-se uma percepção de justiça que 

tendem a aumentar a confiança e a lealdade do cliente. 

 

Cada vez mais as pessoas compram produtos recicláveis, produtos que não agridem o 
meio ambiente, são chamados produtos verdes. Todo ano, a Associação Americana de 
Marketing concede o prêmio Edison para os melhores produtos verdes. A 3M criou uma 
versão não poluente das esponjas de aço e lã, feitas de garrafas plásticas recicladas e 
sabão biodegradável sem fósforo. Apoiada pela propaganda, as esponjas Scotch-Brite 
Never Rust da 3M conseguiram 25% da parcela de mercado quase imediatamente. 
Fontes: Jacquelyn ottman, “Edison Winners Show Smart Environmental Marketing”. 
Marketing News, 17 de julho de 1995, p.. 16; e “Environmental Awards”, Marketing 
News, 8 de maio de 1995, p.. E9. (ETZEL; WALKER; STANTON; 2001 p. 207). 

 

Kerin; Hartley; Berkowitz e Rudelius (2007) relatam que o impacto de recompra é 

altamente significativo e conforme descrito no Marketing News. Empresas como a General 

Eletric (GE), Johnson & Johnson, Coca Cola e British Airways concentram a atenção no 

comportamento de recompra para maximizar a satisfação e a retenção do cliente. Estas e outras 

empresas investem em estratégias de pesquisas, através de seus bancos de dados, disponibilizam 

telefones, oferecem trocas, reembolsos e investem em treinamentos de suas equipes de como lidar 

com reclamações. Segundo os autores é comum que após adquirir um produto os clientes fiquem

na duvida se fizeram a escolha certa, isto é um fenômeno chamado de dissonância cognitiva

Neste caso as empresas devem manter contato com os clientes através de seus vendedores 

afirmando que eles tomaram a decisão correta. 

Por muitos anos, a Buick veiculou uma campanha com a mensagem: “Você não está 

realmente satisfeito em ter comprado um Buick”? (KERIN; HARTLEY; BERKOWITZ; 

RUDELIUS, 2007). 

 

No passado empresas transportadoras de fretes não eram capazes de acompanhar as 
cargas nos caminhões e vagões durante o trajeto. Mas isso mudou, em 1998, a Schneider 
National, com base em Green Bay, Wisconsin, iniciou o movimento para monitoramento 
do carregamento em tempo real. A Schneider, com uma precisão de trinta metros, sabe 
onde estão todos os seus 10.000 caminhões, a qualquer hora. Ela equipou seus 
caminhões com rastreadores via satélite e computadores de bordo que também é 
utilizado em ferrovias e outros meios de transporte. Além de fornecer em tempo real a 
localização do carregamento para os seus clientes, este sistema determina a quanto 
tempo os motoristas estão na estrada, orienta-os nas melhores rotas climáticas, segurança 
e velocidades que podem influenciar no custo dos combustíveis. (COHEN; HENKOFF, 
1995, p. 85 citados por ETZEL; WALKER; STANTON, 2001 p. 422). 



 

 

Dessa forma, as empresas devem buscar a satisfação como forma de estreitar a relação 

com seus clientes, tornando-os parceiros comerciais. 

 

2.2 Lealdade do cliente 

 

Segundo Kotler e Keller (2006) quando existe satisfação no processo de consumo, 

reforçam-se a confiança, preferência e a lealdade. A lealdade tem duas vertentes, sendo uma de 

atitude e a outra de comportamento. A lealdade não pode ser avaliada pela repetição da compra

mas pela atitude do consumidor em relação ao produto, serviço ou à empresa que os oferece. 

A lealdade do inglês loyalty pode ser definida como o compromisso do consumidor com 

uma determinada marca, loja ou fornecedor, baseado em uma forte atitude favorável, manifestada 

na compra consistente (SHETH et al., 2001).  

Oliver (1997) conceitua a lealdade como sendo o comprometimento consistente em 

novamente escolher o produto ou serviço preferido no futuro, mesmo sofrendo a influência de 

fatores situacionais e do empenho de marketing desenvolvido pelos concorrentes, potencialmente 

capazes de causar mudanças comportamentais. 

Griffin (1998) destaca que a lealdade do cliente volta-se mais para o comportamento do 

que para atitude. Quando um cliente é leal, ele apresenta um comportamento de compra definido 

como não aleatório expresso ao longo do tempo por alguma unidade de tomada de decisões. O 

cliente leal tem uma tendência especifica em relação aquilo que compra e de quem compra. Suas 

compras não ocorrem aleatoriamente. Além disso, o termo lealdade denota uma condição 

relativamente duradoura e exige que a ação de comprar ocorra no mínimo duas vezes. 

Para Chaudhuri e Holbrook (2001) a lealdade comportamental é definida como “a 

disposição do consumidor em comprar de novo um produto ou serviço e manter um 

relacionamento com um determinado fornecedor”. Ehrenberg (1988) citado por Bahia (2003) 

completa que a sua mensuração envolve a aferição da probabilidade de futuras compras baseado 

no comportamento de compra passado. Já a lealdade atitudinal envolve a disposição psicológica 

favorável do cliente em relação à marca ou a empresa e é mensurada através das atitudes do 

consumidor (DICK e BASU, 1994) citado por Hepp (2006). Atitude como fazer a propaganda 



 

boca a boca positiva, recomendar o serviço para outros e encorajar os outros a usarem o serviço 

são consideradas formas de lealdade atitudinal (SILVA, 2008). 

Os estudos da lealdade do cliente, para serem completos, devem envolver em sua 

definição e mensuração dos dois tipos supracitados, atitudinal e comportamental (BALDINGER 

e RUBINSON, 1996). Gronroos (2009) considera que clientes satisfeitos com a qualidade de 

serviços ou bens de consumo não implica na existência de forma linear a disposição de recompra

O autor demonstra através da experiência da Xerox, relatadas por Hart e Johnson (segundo 

demonstrado na Figura 5), que existe uma zona de indiferença dos clientes que declararam estar 

“mais ou menos satisfeitos” ou “satisfeitos”. Somente clientes “muito satisfeitos” apresentam alto 

índice de recompra e propensão à boca-a-boca positivo. Duas conclusões podem ser deduzidas:

 

 Não é suficiente oferecer produtos ou serviços que mantenham o cliente na zona 

de indiferença, para manter o interesse de recompra é preciso que o cliente est

“muito satisfeito”, é importante surpreender o cliente para reforçar a lealdade. 

 É importante manter separados os clientes satisfeitos dos muito satisfeitos, esta 

ação pode assegurar providências que garantam um relacionamento duradouro e a 

boa divulgação do boca a boca. 

 

Figura 5 - A função satisfação / recompras 

Fonte: Hart, Johnson, 1999. 

 



 

Hart e Johnson chegaram à conclusão de que uma empresa tem de ir além do que 
descrito como um bom serviço para criar lealdade, Ela deve atender aos clientes de t
maneira que eles percebam que se pode confiar na empresa em todos os aspectos, o 
tempo todo. A meta para o padrão de desempenho é aquela que os clientes possam 
chamar não somente de “defeito zero”, mas também de “defeito zero com confiança” 
(GRONROOS, 2009. p. 126). 

 

Para Gronroons (2009) uma conclusão interessante demonstrada na figura 5 é que 

somente clientes muito satisfeitos fazem a propaganda boca a boca positiva, tornando-se, assim, 

os vendedores “não remunerados”. Por outro lado os insatisfeitos fazem a propaganda boca a 

boca negativa, tornando-se, assim, “terroristas”. 

A frequência de uso ou de compra é uma das variáveis mais utilizadas em segmentação de 

mercado, devido a sua relação com a lealdade (ROCHA; FERREIRA; SILVA, 2012, p. 186). 

Vários estudos têm ressaltado a importância da lealdade e de seus antecedentes como 

principal responsável pelo bom desempenho organizacional, além de ter sido considerada como 

fonte de vantagem competitiva. (RUST; ZEITHAML; LEMON, 2001; WOODRUFF, 1997). 

Além de faturamentos superiores, uma maior lealdade de clientes pode conduzir à redução dos 

custos de aquisição e à redução dos custos de manutenção dos negócios, promovendo uma maior 

lucratividade (REICHHELD, 2003) citada por Gastal (2005). Isso é possível, uma vez 

clientes leais são menos motivados a buscar alternativas, mais resistentes à persuasão dos 

concorrentes e mais suscetíveis a engajar-se em comportamentos de comunicação boca a boca. 

(DICK; BASU, 1994). 

Para que o consumidor seja considerado leal, ele deverá possuir, além do comportamento 

de compra repetido, uma atitude relativamente positiva em relação aos produtos e serviços de 

uma organização ou à organização em si, criando laços de identidade, como o tratamento 

diferenciado dos funcionários, construindo um relacionamento de amizade com a empresa. 

(THURAU; GWINNER; GREMLER, 2002). 

Segundo ROCHA; FERREIRA e SILVA, (2012), clientes regulares, ou heavy users, são 

tipicamente clientes leais ao produto ou serviço e à empresa que os oferece. Contudo existem 

também outras categorias a serem investigadas, as de usuários iniciais e ex-usuários. Na análise 

dos segmentos por frequência de compra ou de uso, devem ser considerados quatro segmentos:

 

 Compradores ou usuários frequentes (em inglês, heavy users, ou usuários 

pesados); 



 

 Compradores ou usuários de frequência média; 

 Compradores ou usuários de frequência baixa (light users, ou usuários leves); 

 Não compradores, ou não usuários. 

 

Não obstante, Churchill Jr. e Peter (2000) acrescentam à taxonomia de Rocha; Ferreira e 

Silva (2012) a lealdade de fonte: 

 

Lealdade de fonte: Graças em parte aos esforços de profissionais de marketing para 
oferecer serviços antes e depois de uma compra, os compradores organizacionais muitas 
vezes mantêm relacionamentos estáveis e duradouros com seus fornecedores. Essa 
característica de interações comprador-vendedor é conhecida como lealdade de fonte. 
Fazer negócios repetidamente com os mesmos fornecedores limita a busca de 
alternativas, de forma que, algumas vezes, o comprador pode perder a melhor opção. 
Porém, a lealdade tem benefícios potenciais, que incluem uma melhor comunicação com 
os fornecedores, produtos mais bem adaptados às necessidades do cliente e status 
preferencial junto ao fornecedor em caso de escassez de produto. (CHURCHILL JR, 
PETER, 2000, p. 196). 

 

Futrell (2003) considera que encontrar um cliente novo é muito mais difícil do que 

conservar um antigo. “Se a empresa tratar o cliente como se deve na hora da compra de um carro 

e prestar um bom serviço, haverá mais probabilidade de ele voltar a procurá-la numa próxima 

compra”. Clientes satisfeitos compram mais da empresa e se mantêm fiéis por mais tempo.  

Segundo o autor, o cliente ouve o que o vendedor tem a dizer e presta menos atenção a 

concorrência. Também o comprador acaba ganhando, porque o vendedor conhece bem a sua 

empresa, e as transações rotineiras de compra acabam saindo mais barato. Comprador e vendedor 

se conhecem, confia um no outro e percebem que, trabalhando juntos, ambos saem ganhando. 

Para Berry, (1995) citado por Godinho (2004) as organizações, além de desejar obter 

novos clientes, devem fornecer qualidade e manter relacionamentos de longo-prazo com se

atuais clientes. 

O desenvolvimento da lealdade do cliente tornou-se um objetivo importante para o 

marketing estratégico, devido aos benefícios associados à retenção de clientes (GWINNER ET 

AL, 1998). 

Em determinados ambientes empresariais é mais barato manter os clientes existentes do 

que atrair novos, sendo que a lealdade pode ter uma implicação no crescimento das empresas 

(REICHHELD, 1993) citada por Gastal (2005). 



 

Segundo Aaker (2007) a lealdade é uma barreira de entrada para os concorrentes, uma 

possibilidade de cobrar preços lucrativos, uma janela de tempo ampliada para responder às 

inovações dos concorrentes e uma defesa contra possíveis guerras de preço. 

A fidelidade dos clientes corresponde às compras de produtos da empresa por parte dos 

clientes, expressas como uma porcentagem do total das compras que eles efetuam de todos os 

fornecedores dos mesmos produtos (KOTLER; KELLER, 2006). 

 

2.3 As implicações da satisfação na lealdade do cliente 

 

Warwar (2006) destaca em sua pesquisa na área de telecomunicações através do modelo 

ACSI (American Customer Satisfaction Index) sob a abordagem de Fornell (1996) que o aumento 

da satisfação do cliente aponta para a redução das reclamações e para o incremento da Lealdade 

do cliente. 

 Amaral, Mota, Freitas e Junior (2013) destacam Bitner (1990) que enfatiza a satisfação 

como um antecedente da lealdade e Oliver (1997) considera que o cliente tenderá a ser leal 

enquanto estiver satisfeito. Larán e Espinoza (2004) corroboram com esta abordagem 

adicionando uma metáfora de Oliver (1999), que a melhor explicação para essa relação é uma 

transformação de satisfação para lealdade, "como se fosse uma lagarta que se transforma em uma 

borboleta". Depois da transformação, os dois conceitos não se misturam e não tem características 

comuns, a não ser pelas suas origens. Bolton (1998) citado por Bahia (2003) 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. Segundo Rodrigues (2008)

através da abordagem de Ball (2006) os clientes satisfeitos têm a tendência de trocarem de 

fornecedores, principalmente devido à existência de promoções na concorrência. Nessa 

perspectiva existem clientes que são mais sensíveis ao preço, e, nesses casos, sempre que existe 

algum tipo de informação da baixa de preço os clientes tendem a substituir o fornecedor de 

serviço. Esse tipo de comportamento demonstra a não existência de lealdade por parte de alguns 

consumidores. Tal abordagem é corroborada por Larán e Espinoza (2004) que também abordam 

Mittal e Kamakura (2001); Oliva, Oliver, MacMillan (1992) sugerindo que a relação entre 

satisfação (com um serviço) e lealdade não é linear. Uma relação assimétrica ocorre, quando a 

satisfação supera determinado limite superior ou inferior e, ao mesmo tempo, a lealdade também 



 

aumenta ou diminui consideravelmente entre níveis críticos de satisfação, a lealdade permanece 

praticamente inalterada. Outra abordagem de Fornell (1992), é que clientes ativos podem e 

devem ser considerados como um ativo para organização, um patrimônio. Mudanças no índice de 

satisfação dos clientes são decorrentes de erros e decisões anteriores e sinalizam o desempenho 

futuro. Na afirmação de Fornell (1992) a satisfação do cliente assume a real importância 

adquirida pelo construto como indicador do desempenho organizacional. Para Anderson e Mittal 

(2000) citado por Gastal (2005), empresas que administram seus negócios de forma a obter a 

satisfação dos clientes, alcançam resultados positivos importantes, pois existem indícios 

consistentes da relação entre satisfação e lucro através da retenção de clientes. A satisfação pode 

ser obtida em uma única transação, mas a fidelidade e a lealdade se conquistam em longo prazo. 

Nada garante que um cliente satisfeito recusará as ofertas da concorrência. Já um cliente fiel e 

leal pensará duas vezes antes de trocar de fornecedor. Em seu estudo, Oliver (1999) propôs uma 

tipologia onde demonstra seis formas possíveis de associar satisfação e lealdade, conforme 

apresentado na figura 6. 

 

Figura 6 - Seis representações de satisfação e lealdade 
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Na figura 6, a situação 6.1 sugere que satisfação e lealdade são duas manifestações do 

mesmo conceito, devendo, portanto, ser desconsiderado, já que, conforme já mencionado,

satisfação e lealdade são conceitos distintos. As situações 6.2 e 6.3 sugerem que a satisfação seja 

um ingrediente essencial para o aparecimento da lealdade. A primeira aparece como sendo núcleo 

e a segunda, como sendo necessária. Embora a satisfação não seja um elemento núcleo da 

lealdade, depois que ela foi estabelecida é difícil de considerar o desenvolvimento da lealdade 

sem a satisfação. A situação 6.4 apresenta o conceito de desenvolvimento da lealdade sem a 

satisfação. A situação 6.4 apresenta o conceito de lealdade final, o qual tem como ingredientes a 

satisfação e a lealdade ordinária. O autor destaca que a satisfação não leva necessariamente à 

lealdade, mas se aceita a existência de um estado de lealdade final. A situação 6.5 sugere que a 

satisfação é parte da lealdade demonstrada em uma postura sobreposta; porém a área de 

sobreposição é pequena com relação ao índice de cada construto; a relação existe, mas não como 

um fator chave, o que poderia estar correto, mas falha em não apresentar a independência dos 

conceitos. Assim, a situação 6.6, mostra a satisfação como o sendo o propulsor de um processo 

que culmina em um estado de lealdade. O autor sugere que satisfação e lealdade são constru

independentes e que esta é a forma mais coerente de relação entre os construtos. Assim sendo, as 

fases cognitiva, afetiva, conativa e de ação são variantes da lealdade. Não há lealdade final até 

que a força interior e a determinação pessoal tornem possível o desenvolvimento daquela última 

lealdade. 

 

2.3.1 Outros modelos de Oliver para avaliar a satisfação 

 

Esta pesquisa tem como propósito analisar a relação entre satisfação e lealdade do cliente 

em uma concessionária de automóveis. Portanto foram pesquisadas nas referências bibliográficas 

a teoria e aplicações práticas versando sobre satisfação e lealdade, assim como as suas relações.

Para Oliver (1997), a variabilidade do comportamento humano implica que o significado 

da satisfação não é o mesmo para diferentes consumidores, que reagem de forma diferente diante 

de uma mesma situação, devido à diferença de temperamento. Um produto ou serviço apresenta 

significado diferente para cada indivíduo (GARDNER, 1985; TRAYLOR & JOSEPH, 1984). 

Para algumas pessoas comprar um automóvel pode ser a realização de um projeto de vida, 

um sonho, uma ambição pessoal. Para outros, a compra de um automóvel é apenas algo 



 

obrigatório para realizar uma atividade profissional. No primeiro momento pode existir um forte 

envolvimento emocional pelo fator paixão presente, mas por outro lado pode existir apenas um 

envolvimento superficial e temporário. 

Ao observar algumas avaliações de satisfação do consumidor aplicadas nas empresas, 

Oliver (1997) detectou que a maioria delas utilizava uma escala simples de um único item. O 

consumidor era convidado a declarar o seu estado de satisfação, ou seja, em uma escala de cinco 

pontos - escala de Likert - onde os valores abaixo do número três (ponto médio) mensuravam a 

insatisfação e os valores acima do número três mediam a satisfação. 

Esta avaliação era pouco precisa, pois a satisfação de consumidores que expressaram a 

mesma nota pode ser diferente. Um consumidor pode atribuir uma nota cinco, alegando estar 

satisfeito com um produto porque se sente feliz e está fortemente envolvido com o mesmo. Outro 

consumidor também pode atribuir uma mesma nota cinco, alegando satisfação, porque o produto 

está cumprindo o seu papel em servir como instrumento para que ele alcance o resultado 

profissional. Talvez este segundo cliente não esteja necessariamente satisfeito com o produto, 

porém a força de imagem lhe garanta “status” e projeção no mercado profissional. Para o autor 

esses dois consumidores possuem satisfação igual, porém na realidade situam-se em locais 

diferentes no espaço satisfação, da qual a escala de um único item não captura essa diferença. 

Procurando ofertar uma maior variabilidade para capturar a satisfação dos consumidores, Oliver 

(1980) propôs uma escala de seis itens, que posteriormente, se transformou em uma escala

doze itens, conforme apresentado no quadro 1. 

Inicialmente a escala foi feita, para o uso específico na categoria de produtos automóveis, 

apesar disso, a mesma tem sido utilizada pelas organizações para avaliar outros tipos de produtos 

e serviços (OLIVER, 1997) citados por Bahia (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 1 - Escala multi-itens de Oliver para medir a satisfação do consumidor 

1 
Este automóvel é o melhor que já tive 

Avaliação de 

desempenho 

2 

Este automóvel é exatamente o que 

necessito 

Realização de 

necessidades 

3 

Este automóvel não tem funcionado tão 

bem como pensei que teria 

Desconfirmação de 

expectativa 

4 

Estou satisfeito com minha decisão de 

comprar este automóvel 
Satisfação 

5 

Às vezes tenho dúvidas sobre se devo 

continuar com este automóvel 
Dissonância cognitiva 

6 

Minha escolha de comprar este veículo foi 

a mais sensata 
Atribuição de sucesso 

7 

Se eu pudesse, compraria outra marca ou 

modelo. 
Arrependimento 

8 

Eu tenho realmente gostado deste 

automóvel 
Afetividade positiva 

9 

Sinto-me mal com a minha decisão de 

comprar este veículo 

Atribuição de fracasso 

(remorso) 

10 

Não estou feliz por ter comprado este 

veículo 
Afetividade negativa 

11 

Ser dono deste veículo tem sido uma boa 

experiência 

Avaliação da compra 

(resultados) 

12 

Estou seguro de ter feito a coisa certa ao 

comprar este veículo 
Atribuição de sucesso 

 

Fonte: Oliver, 1997 

 

Oliver (1997) sugere o uso de uma escala de Likert de cinco pontos, no formato concorda 

e discorda. Cada item da escala avalia uma dimensão da satisfação. Não foram incluídos itens 

relativos à expectativa porque não ficaria claro sobre a qual nível de expectativa esta escala 



 

estaria se referindo, a prevista ou ideal. Provavelmente a nota ficaria ambígua. No quadro

verifica-se um histórico da utilização da escala do autor em outros tipos de produtos e serviços.

 

Quadro 2 – Histórico de utilização da Escala Multi-itens de Oliver 

Estudo Tamanho da amostra Itens Fidedignidade 

Oliver (1980) 453 vacinados contra gripe 6 0,82 

Westbrook & Oliver (1981) 59 donos de automóveis 12 0,96 

Westbrook & Oliver (1981) 101 donos de automóveis 12 0,93 

Westbrook & Oliver (1981) 59 donos de calculadoras 12 0,75 

Westbrook & Oliver (1981) 101 donos de calculadoras 12 0,95 

Oliver & Bearden (1985) 
91 usuários de um 

supressor de apetite 
12 0,92 

Oliver (1987) 107 estudantes de MBA 12 0,95 

Oliver & Swan (1989) 
184 compradores de 

automóveis 
12 0,94 

Mano & Oliver (1993) 
118 estudantes (diversos 

produtos) 
12 0,95 

Oliver (1993) 125 donos de automóveis 12 0,98 

Oliver (1993) 
178 estudantes (com o 

curso) 
6 0,92 

Oliver (1994) 
65 pais com crianças no 

hospital 
5 0,96 

Gotlieb et al. (1994) 232 pacientes de hospital 3 0,97 

Oliver (1997) 115 donos de automóveis 10 0,92 

 

Fonte: Oliver, 1997 

 

A formação da lealdade, segundo Oliver (1999), dá-se em quatro fases: cognitiva, afetiva, 

conativa e de ação. Na fase cognitiva o cliente busca informações sobre o produto ou serviço, 

como preço e características, fazendo com que este seja o preferido entre as alternativas. Na fase 

afetiva, o cliente desenvolve um afeto pelo produto devido à satisfação acumulada proporcionada 



 

pelo uso repetido. Na fase conativa, o cliente desenvolve um compromisso mais profundo com a 

marca no comportamento de recompra. Na última fase, de lealdade de ação, o consumid

transforma o desejo em ação de recompra, numa vontade de transpor os obstáculos que tentam 

impedir a ação. No quadro 3 apresenta-se um resumo das fases formação da lealdade, conforme 

proposto por Oliver (1999), com sua vulnerabilidade. 

 

Quadro 3 - Fases da lealdade e as correspondentes vulnerabilidades 

Fase Identificando o marcador Vulnerabilidades 

Cognitivo 

Lealdade a informações 

como preço e 

características. 

- Melhores avaliações, reais ou imaginadas, dos 

atributos ou preço dos competidores através da 

comunicação e experiência própria ou indireta. 

- Deterioração dos atributos da marca ou preço. 

Busca de variedade e experiências voluntárias. 

Afetivo 

Lealdade para um gostar: 

“Eu compro porque 

gosto do produto”. 

- Cognitivamente induzido à insatisfação. Aumento 

do “gostar” em relação a outras marcas, 

possivelmente criado através do imaginário e 

associações. 

- Busca de variedade e experiências voluntárias. 

- Deterioração da performance. 

Conativo 

Lealdade a uma 

intenção: “Eu estou 

comprometido com a 

compra do produto”. 

- Mensagens contra argumentativas persuasivas, 

enviadas pelos concorrentes. 

- Demonstrações induzidas (ex.: cupons, amostras, 

promoções em pontos de vendas). 

- Deterioração da performance. 

Ação 

Lealdade à inércia, 

associado com a 

superação de obstáculos. 

- Indisponibilidade induzida (ex.: compra de 

estoque total do produto concorrente em um 

estabelecimento comercial). 

- Crescimento dos obstáculos. 

- Deterioração da performance. 

 

Fonte: Adaptado de Oliver, 1999. 



 

Sendo assim, a mensuração da satisfação e da lealdade do cliente depende do modelo 

teórico utilizado. Existem diversos modelos que aferem tanto a satisfação, quanto a lealdade do 

cliente, sendo eles: o sueco Swedish Customer Satisfaction Barometer (SCSB) apresentado por

Fornell (1992), o americano American Customer Satisfaction Index (ACSI) proposto por Fornell 

et al. (1996) e Johnson et al. (2001), o europeu European Customer Satisfaction Index (ECSI) 

citado por Freire (2005) e o norueguês de Johnson et al. (2001). Silva (2008), em seu estudo, 

propõe um instrumento de 31 itens, avaliados por escala Likert de sete pontos (de 1 a 7), para 

avaliação e aferição da lealdade ou satisfação envolvendo os construtos propostos no seu modelo 

teórico: valor percebido, valor da marca, comprometimento afetivo, comprometimento calculado 

e confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CARACTERIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA BETA 

 

A indústria automobilística brasileira teve seu início na década de XX, quando ocorria um 

processo de modernização nos grandes polos industriais, seguido de uma grande expansão do 

setor automobilístico no cenário mundial. Desta forma, o país estava diante de uma oportunidade 

de crescimento econômico e progresso.  Dos primeiros fuscas vendidos até os dias atuais, houve 

uma grande revolução no cenário e conceito do setor automobilístico mundial. E é neste novo 

cenário, impulsionada pelos mais de 45 anos de mercado que a Concessionária Beta tornou-se

maior concessionária de veículos do Estado de Minas Gerais. Situada na zona sul de cidade de 

Belo Horizonte, esta concessionária é dividida em duas grandes unidades que se denominam 

como matriz e filial. A concessionária conta com todos os departamentos de uma concessionária 

tradicional, ou seja: 

 

 Departamento de Veículos Novos (DVN); 

 Departamento de Veículos Usados (DVU); 

 Departamento de Peças e Acessórios (DPA); 

 Departamento de Vendas de Serviços (DVS). 

 

Vale destacar que a elaboração deste projeto foi realizada na unidade filial e o foco desta

pesquisa foi o departamento de vendas de serviços (DVS), que é dividido em duas áreas: área 

reparação mecânica e a área de reparação da funilaria e pintura. Este trabalho foi desenvolvido a 

partir dos veículos que foram reparados na mecânica nos três níveis de reparação, sendo: 

 

 Serviços rápidos, reparos que levam até 30 minutos; 

 Serviços médios, reparos que levam até 2 horas; 

 Serviços longos são aqueles que necessitam mais de 2 horas. 

 

Com relação ao volume de atendimentos, de janeiro a novembro de 2013 houve uma 

média mensal de 473 passagens de veículos, portanto estima-se para este mesmo ano um total 

aproximado de 5.676 passagens, conforme demonstrado no gráfico 1. 

 



 

Gráfico 1 Passagens de veículos na mecânica 

 

 

Fonte: Concessionária Beta. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. METODOLOGIA 

 

Em sintonia com os objetivos propostos, este capítulo apresenta a descrição e a 

justificativa da metodologia utilizada na pesquisa realizada na concessionária. Inicialmente é 

apresentado um estudo sobre satisfação e lealdade, na sequência é caracterizado o modelo teórico 

desenvolvido a partir de Oliver (1997), o tipo e o método de pesquisa, é definida a população e a 

amostra, apresentado o instrumento de pesquisa, explicitados os métodos de coleta dos dados

utilizados e indicado o tratamento estatístico dos dados. 

 

4.1 Estudos sobre satisfação e lealdade. 

 

Para a construção deste estudo foram pesquisados vários livros, artigos, teses e 

dissertações, que, além trazer a conceituação teórica sobre satisfação e lealdade, também 

proporcionam um melhor entendimento da relação existente entre a satisfação e a lealdade do 

cliente, conforme alguns exemplos destacados no quadro 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 4 - Estudos sobre satisfação e lealdade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2 Apresentação do modelo teórico 

 

Considerando os objetivos desta dissertação, a escala de multi itens apresentada no quadro 

1 proposta por Oliver (1997) foi considerada como o modelo mais adequado para o 

desenvolvimento da pesquisa deste trabalho. Vale destacar que esta escala de multi itens 

originalmente desenvolvida para medir a satisfação dos compradores de automóveis e neste caso 

foi adaptada pelo autor para medir satisfação dos consumidores nos serviços prestados em 

veículos, no departamento de assistência técnica da concessionária Beta. O modelo original foi 

previamente testado com elevado grau de confiabilidade para automóveis. 

Em seguida, originou-se o modelo proposto na figura 7 que busca um melhor 

entendimento da relação entre a satisfação e a lealdade dos clientes que adquiriram os serviços na 

concessionária Beta. 



 

Figura 7 - Relação entre satisfação e lealdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3 Tipo de pesquisa 

 

O estudo proposto caracterizou-se por ser uma pesquisa descritiva com abordagem 

quantitativa. Para a realização do presente estudo foi realizada uma investigação do tipo “survey” 

ou inquérito, onde a obtenção das informações está baseada no questionamento a entrevistados, e 

consistiu na aplicação de um questionário estruturado a uma amostra por acessibilidade retirada 

da população, para extrair informações específicas (MALHOTRA 2001). 

Babbie (1999) atesta que a pesquisa survey, de maneira geral, é permeada por três 

objetivos gerais que são a descrição, como mencionado por Malhotra (2001), a explicação e a 

exploração. Surveys são frequentemente usados para permitir enunciados descritivos sobre 

alguma população, isto é, descobrir a distribuição de certos traços e atributos, afirma o autor. 

Gil (2007), Malhotra (2001), Babbie, (1999), Cervo e Bervian, (1996) corroboram com a 

opinião de que a pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada população, 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Ela envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados como, por exemplo, questionário e observação sistemática, 

entrevistas, tal como ocorrido. 

 

 

 

S1

Satisfação Lealdade 

S2 S3 S4 S5 
S6 L13

L14 L15 L16 L17 

S7
S8 S9 S10 S11 

S12



 

[...] a pesquisa descritiva procura descobrir, com a precisão possível, a frequência com 
um fenômeno ocorre, sua relação e conexão, com os outros, sua natureza e 
características, correlacionando fatos ou fenômenos sem manipulá-lo. (CERVO; 
BERVIAN, 1996, p. 49). 
 

 

De acordo com Gil (2007), as pesquisas descritivas se caracterizam como estudos que 

procuram determinar status, opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. A sua 

valorização está baseada na premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas 

podem ser melhoradas através de descrição e análise de observações objetivas e diretas. Com a 

adoção da pesquisa descritiva, o pesquisador visa: observar, registrar, analisar e correlacionar 

fatores ou fenômenos (variáveis) sem que haja risco de manipulá-los. É fator relevante para o 

pesquisador é nesta perspectiva descobrir, com uma precisão possível, a frequência na qual um 

fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características. Outro aspec

importante diz respeito ao acesso aos dados por ocorrem em seu habitat natural, pois precisam ser 

coletados e registrados ordenadamente para o estudo. 

A pesquisa descritiva é aquela que expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Ela 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 (VERGARA, 2000, p. 47). 

 

4.4 O universo e a amostra 

 

Na maioria dos trabalhos de pesquisa torna-se difícil a realização de um censo, ou seja, a 

pesquisa com todos os componentes do universo. A utilização de amostras, embora sujeita a 

erros, viabiliza o processo devido ao seu custo infinitamente menor.  

 

A ideia básica da utilização de amostragem em um processo de pesquisa de marketing é 
de que a coleta de dados relativos a alguns elementos da população e sua análise pode
proporcionar relevantes informações sobre toda a população. A amostragem está 
intimamente relacionada com a essência do processo de pesquisa descritiva por 
levantamentos: pesquisar apenas uma parte da população para inferir conhecimento para 
o todo, em vez de pesquisá-la toda (censo) (MATTAR, 2012, p. 121). 

 

Considerando a população estimada de 5.676 clientes, representando o número anual 

estimado de clientes na oficina da Concessionária Beta, calculado a partir da média mensal de 



 

473, a freqüência identificada entre de janeiro a novembro de 2013, entendeu-se que a construção 

de um processo de amostragem seria processo mais adequado para avaliar a relação existente 

entre a satisfação dos clientes e a sua lealdade.  

A opção pelo método de amostragem não probabilística por conveniência se deu em razão 

da dificuldade em garantir o acesso aos elementos da amostra por meio de um eventual sorteio e 

dificuldades de tempo e recursos. O público da amostra enquadrou-se nas seguintes categorias:

 

 Pessoa física ou jurídica usuário de veículo de passeio da marca VW; 

 Pessoa física ou jurídica que tenha contratado serviço de assistência da concessionária;

 Não ter vínculo comercial ou ser funcionário da concessionária; 

 Tenha vindo à concessionária para retirar o veículo após ter sido reparado na assistência 

técnica. 

 
Considerando a população finita de 5.676 clientes, o dimensionamento da amostra, 

admitindo-se um erro de 7%, estima-se um tamanho mínimo da amostra igual a 193. No entanto, 

as respostas obtidas 148 clientes o que implica em um erro de 8%, conforme a fórmula 1 a seguir

Estes valores foram obtidos através da fórmula, segundo Stevenson (2001, p.120), 
 
 

� =
�. �. (1 − �). �∝/�

�

�. (1 − �). �∝/�
� + (� − 1)��

					 

 
 

 

N = Tamanho da população; 

P = Proporção admitida na amostra; 

Z/2= Valor da variável normal padronizada, para a unidade do nível de confiança; 

 = Erro máximo admitido na pesquisa. 

 

 

 

 

 



 

4.5 Os instrumentos de coleta de dados 

 

Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados, um para o pré-teste (Apêndice A) 

e outro para o inquérito final (Apêndice B), ambos na forma de questionários estruturados. 

O questionário não é segundo afirma Roesch (1999, p. 142) “apenas um formulário, ou 

um conjunto de questões listadas sem muita reflexão, mas um instrumento de coleta de dados que 

busca mensurar alguma coisa, requerendo esforço intelectual anterior de planejamento”. 

Após a realização do pré-teste em quinze elementos, número este de acordo com aquele 

proposto por Malhotra (2001), que sugere entre 15 e 30, foi verificado a necessidade de alguns 

ajustes e refinamento do instrumento antes da aplicação para o restante da amostra, sendo elas

retirada da identificação “satisfação e lealdade” quando solicitado aos respondentes que 

expressassem a sua opinião a respeito dos serviços e do relacionamento com a Concessionária na 

escala Likert, o que, na opinião do pesquisador, não contribuiu para a sua clareza e perfeito 

entendimento na resposta às alternativas; além de ser acrescida a identificação do cliente como 

pessoa física ou jurídica e o setor de atividade, possibilitando a verificação do status do consumo 

e a especificação de fatores diversos relacionados ao mesmo. 

 

De maneira geral, o pré-teste foi utilizado para constatar os defeitos do questionário, uma 

vez que o pré-teste é o “teste do questionário [...] com o objetivo de identificar e eliminar 

problemas potenciais” (MALHOTRA, 2001, p. 291). 

 

4.6. A coleta de dados 

 

A coleta dos dados foi realizada entre os dias 15/10 e 29/11/2013 e totalizaram 1

clientes que aguardavam na recepção da concessionária para a retirada do veículo pós-serviço. As 

pesquisas foram feitas de acordo com a acessibilidade e disponibilidade dos mesmos, também 

não houve distinção de modelos, versões e ano de fabricação dos veículos. 

Tal como preconiza Mattar (2012) o processo foi planejado e o contado com os 

respondentes, e posterior aplicação dos instrumentos ocorreu de maneira controlada.  

 

 



 

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 Perfil da amostra 

 

Este capítulo apresenta os dados obtidos na pesquisa amostral e foram submetidos ao 

tratamento estatístico utilizando os softwares SPSS 13.0 e o AMOS 5.0, procedendo a aná

descritiva dos dados, análise fatorial exploratória, testes de diferenças de médias e a modelagem 

equação estrutural (SEM).  A utilização da SEM tem com objetivo identificar a existência de 

relações entre os construtos satisfação e lealdade dos clientes para com essa empresa. Cabe 

ressaltar que para a aplicação destas análises inicialmente analisou-se a existência de dados 

ausentes, avaliação de dados atípicos e a consistência interna do instrumento de pesquisa. 

 Os dados quantitativos foram organizados por meio de tabelas e gráficos. As escalas das 

respostas foram transformadas em intervalos para que se pudesse calcular a média dos 

posicionamentos. Assim, as respostas foram respondidas pela média das posições dos sujeitos.

 

 Antes de responder os objetivos específicos da pesquisa, apresentamos na tabela 1, o 

perfil da amostra analisada.  

Observa-se que as questões que retratam o perfil da amostra apresentam predominância 

do gênero masculino com 69,0%, o tipo de pessoa é a física, com 70,8%, a fonte de renda é mais 

frequente por origem da empresa privada (59,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1 – Perfil da amostra 

Variáveis do perfil Frequência Percentual 

Gênero Masculino 100 69.00

  Feminino 45 31.00

  Total 145 100.00

Tipo de pessoa Pessoa física 97 70.80

  Pessoa jurídica 40 29.20

  Total 137 100.00

Fonte de renda Prof. Liberal 25 17.60

  Func. Público 33 23.20

  Func. Emp. Privada 84 59.20

  Total 142 100.00

Estado Civil Solteiro 36 25.70

  Casado 87 62.10

  Viúvo 7 

  Separado 10 

  Separado/Divorciado 0 

  Total 140 100.00

Idade Menos de 25 anos 5 

  De 25 a 34 anos 49 34.00

  De 35 a 44 anos 57 39.60

  De 45 a 54 anos 21 14.60

  De 55 a 64 anos 8 

  De 65 a 74 anos 4 

  De 75 ou mais 0 

  Total 144 100.00

Escolaridade Ensino Fundamental 5 

  Ensino Médio 45 31.70

  Superior 63 44.40

  Pós-graduação (Latu Sensu) 19 13.40

  Mestrado 10 

  Doutorado 0 

  Pós doutorado 0 

  Total 142 100.00

Frequência na área de serviços Primeira vez 73 51.00

  Até 2 vezes 51 35.70

  De 3 a 5 vezes 17 11.90

  De 6 a a 8 anos 1 

  De 9 a 12 anos 0 

  Acima de 13 anos 1 

  Total 143 100.00

   



 

Renda Até 5  s.m. 77 53.80

  De 11 a 20 s.m. 15 10.50

  De 21 a 30 s.m. 1 

  De 31 a 40 s.m. 0 

  Acima de 40 s.m. 1 

  Total 143 100.00

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O estado civil predominante é o casado (62,1%), e a faixa etária 35 a 44 anos com 39,6%.  

A escolaridade superior tem 44,0%, a frequência na área de serviços ocorre pela primeira vez em 

51,0% e a renda de até 5 s.m. representa 53,8%. 

 

5.2 Análises da existência dos dados ausentes 

 

Dos 148 questionários recebidos, observa-se que algumas questões não foram 

respondidas. A ausência de resposta ocorre nas três seções do questionário, ou seja, nas questões 

referentes à satisfação, e questões referentes à lealdade e também as que referem ao perfil dos 

clientes. Em relação à ausência de dados referente às questões de satisfação e lealdade observa

na tabela 2 a seguinte quantificação desta ausência.  

Tabela 2 – Dados ausentes e extremos 

Case 
Quantidade 
de dados 
perdidos 

% Dados 
Perdidos 

Variáveis 

S2 S8 L13 S4 L18 

5 1 5.6 - S       

20 1 5.6 +   S     

41 1 5.6 -     S   

132 1 5.6 -       S 

Fonte: Dados da pesquisa 

- indicates an extreme low value, while + indicates an extreme high value. The range used is (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 

1.5*IQR). (S) – ausencia de dados a Cases and variables are sorted on missing patterns. 

 

Observa-se que as questões S4 e S8 nos questionários nº 5 e 41 e as questões L13 e L18 

nos questionários 20 e 132 apresentaram ausência de dados. Esta ausência ocorre de forma

totalmente ao acaso, conforme resultado do teste MCAR a  Little's MCAR test: Chi-Square = 

62.157, DF = 68, Sig. = .677, desta forma segundo Hair (2005, p. 68), pode empregar ações 



 

corretivas para os dados perdidos, uma vez que não ocorre viesses potenciais nos padrões de 

dados perdidos. Desta forma manteve-se a análise na forma em que os dados foram apresentados. 

Quanto aos valores extremos indicados na tabela 2, realizaram-se a análise utilizando-se o 

critério da normalização da variável admitindo-se valores extremos os situados fora do intervalo 

|Z|> 3. Em relação às variáveis categóricas, percebe-se maior percentual de ausência de respostas, 

conforme dados da tabela 3. 

Tabela 3 – Percentual de dados categóricos ausentes na amostra 

  Gênero Idade 

Ano de 
fabricação 
do veículo 

Escol
arida

de 

Frequên
cia aos 
serviços Renda 

Fonte 
de 

renda 
Estado 

Civil 
Tipo de 
cliente 

Gênero 2.03         

Idade 2.03 2.70        

Ano de 
fabricação do 
veículo 

2.70 3.38 3.38       

Escolaridade 3.38 4.05 3.38 4.05      

Freqûência 
aos serviços 

2.70 3.38 4.05 3.38 3.38     

Renda 2.70 3.38 4.05 3.38 .00 3.38    

Fonte de 
Renda 

3.38 4.05 4.73 5.41 3.38 3.38 4.05   

Estado Civil 4.73 5.41 6.08 6.76 6.08 6.08 4.05 5.41  

Tipo de cliente 6.76 7.43 8.11 6.08 8.11 8.11 8.78 10.14 7.43 

Fonte: Dados da Pesquisa 
The diagonal elements are the percentages missing, and the off-diagonal elements are the mismatch percentages of 
indicator variables. 
a Variables are sorted on missing patterns. 
b  Indicator variables with less than 0.5% missing values are not displayed. 
A incidência de maiores percentuais ocorre nas variáveis denominadas Estado civis (5,41%) e tipo de cliente 
(7,43%). A análise dos dados foi realizada considerando esta ausência.  

 

5.3 Valores atípicos 

 

 Foram considerados dados atípicos os valores das variáveis normalizadas que situam fora 

do intervalo |Z|>3. Observa-se que das 18 variáveis utilizadas para identificação da satisfação e 

da lealdade, 5 (cinco) variáveis apresentaram valores extremos, conforme tabela 4. A maior 

incidência de valores extremos é na variável padronizada ZL18 (Eu recomendo os serviços desta 

concessionária.) com 6 respostas com valores extremos, atingindo 4% das respostas. 

 



 

Tabela 4 – Quantidade de valores extremos 

Variáveis Z<-3 Z>3 
ZS4 2 0 
ZS8 5 0 

ZS11 2 0 
ZS12 3 0 
ZL18 6 0 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Observa-se que os valores extremos situam no extremo negativo. Todos os valores foram 

mantidos na análise, admitindo-se segundo CORRAR et al, (2004, p. 29), sob o ponto de vista 

ético da pesquisa, sugere-se que devam ser mantidos, a menos que exista prova demonstrável de 

que estão verdadeiramente fora do normal e que não são representativas de quaisquer observação 

na população. 

 

5.4 Consistência interna do questionário 

 

 Para avaliar a consistência interna do questionário foram avaliados os conjuntos de 

questões referentes à avaliação da satisfação e da lealdade. Para tal procedimento, utilizou-se o 

coeficiente Alpha de Cronbach, cujos resultados estão apresentados na tabela 5. Para 

interpretação dos valores no teste, considera-se o valor mínimo de 0,60 para aceitação da 

consistência interna, que segundo Bisquerra (2004, p. 216), “sem que se possam oferecer normas 

concretas, a título de orientação considera-se que coeficientes de alfa, superiores a 0,75 já são 

considerados altos”. 

Tabela 5 – Coeficiente de consistência interna 

Construtos Coeficiente Alpha de Cronbach's N de Itens 

Satisfação 0,896 12 
Lealdade 0.827 6 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 



 

5.5 Análises da normalidade 

 

Um dos pressupostos da aplicação da análise multivariada é a identificação da 

normalidade dos dados.  Os resultados, na tabela confirmam a ausência de normalidade, 

observando-se que em nenhuma variável ocorreu valor de significância de K-S superior ao nível 

de 5%, rejeitando assim a hipótese de normalidade dos dados. 

 

Tabela 6 – Teste de normalidade uni variada 

 Variáveis N 
Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. Sig. 
(2-tailed)

      
S1-Este serviço de assistência técnica é o melhor que já tive. 148 3.178 .000

S2-Este serviço de assistência técnica atendeu exatamente o que eu necessitava. 
148 4.769 .000

S3-Este serviço de assistência técnica não funcionou tão bem quanto pensei que 
faria. 

148 3.559 .000

S4-Estou satisfeito com minha decisão de ter comprado este serviço de 
assistência técnica. 

147 3.943 .000

S5-Tive dúvidas se deveria continuar com este serviço de assistência técnica. 
148 2.535 .000

S6-Minha escolha de comprar este serviço de assistência técnica foi a mais 
sensata. 

148 2.712 .000

S7-Se eu pudesse, gostaria de ter comprado serviço de assistência técnica outra 
concessionária. 

148 2.581 .000

S8-Eu realmente gostei deste serviço de assistência técnica. 
147 4.473 .00

S9-Senti-me mal com a decisão de ter comprado este serviço de assistência 
técnica. 

148 3.318 .000

S10-Não fiquei feliz por ter comprado este serviço de assistência técnica. 
148 3.013 .000

S11-Ter comprado este serviço de assistência técnica foi uma ótima experiência. 
148 3.483 .000

S12-Estou seguro de ter feito a coisa certa ao ter comprado este serviço de 
assistência técnica. 

148 4.458 .000

L13-Devo continuar comprando os serviços da Concessionária 
147 3.535 .000

L14-Hoje em dia, gosto mais desta concessionária do que  de  outras. 
148 3.479 .000

L15-Esta concessionária me oferece mais benefícios do que outras. 
148 3.057 .000

L16-No futuro, pretendo continuar comprando nesta concessionária. 
148 3.963 .000

L17-Quando preciso efetuar reparos no meu veículo, faço somente nesta 
concessionária. 

148 3.832 .000

L18-Eu recomendo os serviços desta concessionária. 
147 4.058 .000

Fonte: Dados da pesquisa 
a Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

 



 

Segundo Tabachinick e Fidel (2001) apud Ramalho (2006, p148), este resultado já é 

suficientemente para evidenciar a violação da normalidade multivariada, uma vez que a 

distribuição normal de todos os indicadores de uma dimensão é um requisito para a existência da 

normalidade multivariada de todas as combinações lineares destes indicadores. Violações da 

normalidade univariada não impedem a análise, mas podem enfraquecer as associações entre as 

variáveis.  

 

5.6 Análises da linearidade 

 
Segundo Hair Jr. et al. (2005), a linearidade é um pressuposto de todas as técnicas 

multivariadas de análise baseadas em medidas de associação. É importante então, verificar se as 

variáveis consideradas apresentam grau significativo de linearidade. Esta verificação pode ser 

feitas por meio dos diagramas de dispersão entre os pares de variáveis. Outra forma de verificar é 

através das correlações, tomando-se por base um referencial mínimo do coeficiente de 0,70 

segundo Corrar (2007). Os resultados apresentados na tabela 6 e tabela 7 contêm as correlações 

entre os pares de variáveis de satisfação e lealdade respectivamente. 

Tabela 7 – Correlação entre as variáveis da dimensão Satisfação 

Cod S1 S2 S4 S6 S8 S11 S12 IS3 IS5 IS7 IS9 IS10

S1 1.00           
S2 0.39 1.00          

S4 0.51 0.54 1.00         
S6 0.50 0.43 0.40 1.00        

S8 0.47 0.63 0.57 0.52 1.00       
S11 0.37 0.44 0.51 0.41 0.50 1.00      

S12 0.48 0.50 0.57 0.44 0.56 0.63 1.00     
IS3 0.23 0.56 0.50 0.29 0.56 0.47 0.35 1.00    

IS5 0.10 0.51 0.37 0.24 0.39 0.37 0.31 0.46 1.00   
IS7 0.10 0.51 0.37 0.24 0.39 0.37 0.31 0.46 0.45 1.00  

IS9 0.09 0.47 0.42 0.06 0.38 0.40 0.27 0.63 0.44 0.44 1.00 
IS10 0.33 0.57 0.44 0.30 0.62 0.47 0.37 0.68 0.38 0.38 0.62 1.00

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que as correlações entre os pares não se apresentam superiores a 70%, 

entretanto há uma manifestação de correlação em alguns pares, considerando os que assumem 



 

valores acima de 50% tem-se os pares (S1,S4), (S1,S6), (S2,S4), (S2,S8), (S2,S12), (S2,S3), 

(S2,S5), (S2,S7), (S2,S10), (S6,S8),(S8,S12), (S3,S9),(S3,S10), (S9,S10). 

Na tabela referente às correlações do construto lealdade, observa-se que as variáveis L17 

e L18 apresentam baixa correlação entre os pares, com exceção no par (L17,L15) e (L18,L17).

Tabela 8 – Correlação entre as variáveis da dimensão Lealdade 

Cod L13 L14 L15 L16 L17 L18 

L13 1.00 - - - - - 

L14 0.65 1.00 - - - - 

L15 0.56 0.71 1.00 - - - 

L16 0.68 0.64 0.63 1.00 - - 

L17 0.34 0.43 0.50 0.42 1.00 - 

L18 0.26 0.24 0.32 0.37 0.56 1.00 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em função destes resultados, entende-se que o pressuposto da linearidade é manifestado 

entre alguns pares de variáveis. 

 

5.7 Homogeneidades das variâncias 

 
Refere-se ao pressuposto de que as variáveis dependentes apresentam equivalências de 

valores de variância em função dos diversos valores apresentados pelas variáveis independentes. 

É normal verificarmos este pressuposto quando se compara dois ou mais grupos amostrais. Neste 

estudo, aplicamos a avaliação entre dois grupos, caracterizados pelo tipo de cliente, pessoa física 

e pessoa jurídica Segundo Almeida et. al (2008), o teste padrão de homogeneidade de variâncias 

(teste de Bartlett) é uma ferramenta eficiente somente se as variáveis possuem distribuição 

aproximadamente normal. Quando a suposição de normalidade é violada, o poder do teste (taxa 

de rejeição da hipótese nula, quando ela é verdadeira) pode ser muito maior do que o nível de 

significância fixado. Um procedimento relativamente insensível a desvios da normalidade é o 

teste de Levene. Este teste é robusto, já que, na ausência de normalidade, seu tamanho real é 

próximo do nível de significância fixado para uma grande variedade de distribuições de 

probabilidade. 

Os resultados do teste estão na tabela 9, onde se observa que algumas variáveis não 

atenderam ao pressuposto. 



 

 

Tabela 9 –Teste de homogeneidade das variâncias 

Variáveis 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

S1-Este serviço de assistência técnica é o melhor que já tive. .113 1 135 .737 

S2-Este serviço de assistência técnica atendeu exatamente o 
que eu necessitava. 

.490 1 135 .485 

S3-Este serviço de assistência técnica não funcionou tão bem 
quanto pensei que faria. 

6.653 1 135 .011 

S4-Estou satisfeito com minha decisão de ter comprado este 
serviço de assistência técnica. 

6.400 1 134 .013 

S5-Tive dúvidas se deveria continuar com este serviço de 
assistência técnica. 

.371 1 135 .544 

S6-Minha escolha de comprar este serviço de assistência 
técnica foi a mais sensata. 

.966 1 135 .327 

S7-Se eu pudesse, gostaria de ter comprado serviço de 
assistência técnica outra concessionária. 

.567 1 135 .453 

S8-Eu realmente gostei deste serviço de assistência técnica. 1.066 1 135 .304 

S9-Senti-me mal com a decisão de ter comprado este serviço 
de assistência técnica. 

1.459 1 135 .229 

S10-Não fiquei feliz por ter comprado este serviço de 
assistência técnica. 

.144 1 135 .705 

S11-Ter comprado este serviço de assistência técnica foi uma 
ótima experiência. 

.822 1 135 .366 

S12-Estou seguro de ter feito a coisa certa ao ter comprado 
este serviço de assistência técnica. 

1.817 1 135 .180 

L13-Devo continuar comprando os serviços da Concessionária .886 1 134 .348 

L14-Hoje em dia, gosto mais desta concessionária do que  de  
outras. 

.001 1 135 .982 

L15-Esta concessionária me oferece mais benefícios do que 
outras. 

2.605 1 135 .109 

L16-No futuro, pretendo continuar comprando nesta 
concessionária. 

.152 1 135 .698 

L17-Quando preciso efetuar reparos no meu veículo, faço 
somente nesta concessionária. 

4.929 1 135 .028 

L18-Eu recomendo os serviços desta concessionária. 8.786 1 135 .004 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Observa-se que nas variáveis referentes à satisfação (S3 e S4) e as que referem a Lealdade 

(S17 e S18), apresentaram nível de significância menor que 5%, o que implica que não atendem 

ao pressuposto da homocedasticidade. 

 



 

Diante dos resultados apresentados, desenvolveremos a análise dos dados considerando a 

não evidência de todos os pressupostos da análise multivariada. Nesta sequência será aplicada a 

análise fatorial exploratória com o propósito da avaliação da unidimensionalidade dos construtos 

pré-estabelecidas na pesquisa. Desta forma serão utilizados os indicadores que apresentarem

participantes do conjunto que melhor representa a variabilidade no construto. 

Inicialmente serão avaliados os construtos componentes da satisfação e em seguida será 

avaliada a unidimensionalidade do construto lealdade.  

Após a verificação da constituição destes construtos nesta amostra, será avaliada a relação 

entre os construtos e através da análise fatorial confirmatória, onde serão identificadas as 

existências de relações entre as dimensões.  

5.8 Análises da dimensionalidade do construto satisfação  

 

O objetivo da aplicação da AF neste estudo é para identificar se as variáveis propostas 

inicialmente retratam a unidimensionalidade, ou seja, se as variáveis agrupam em torno de 

único fator.  Segundo Ramalho (2006 p. 157), as correlações observadas entre eles são 

provenientes de um único construto latente.  

A técnica AF que busca, através de um conjunto de variáveis, a identificação de 

dimensões de variabilidade comuns existentes em um conjunto de fenômenos. A intenção é 

descobrir estruturas existentes, mas que não são observáveis diretamente. Cada uma dessas 

dimensões é denominada de fator (Corrar et. al, 2005, p.74). Neste estudo, pretende-se com a 

(AFE), identificar as variáveis que retratam a satisfação e a Lealdade. Ainda o autor posiciona 

que, o método de componentes principais utilizado para extração de fatores não possui a restrição 

de normalidade multivariada. Considera-se também que a matriz de dados tenha correlações 

suficientes para aplicação da AF. Os testes aplicados para a identificação da adequação da AF são 

o teste de esfericidade Bartlett que avalia a presença de correlação entre as variáveis.  

Outra medida de adequação é MSA (medida de adequação da amostra) propostos por 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que é um índice que varia de 0 a 1, representando o grau de 

explicação dos dados com base nos fatores encontrados na AFE.  Valores menores ou iguais a 0,5 

consideram-se inadequada a aplicação da AF. (Mingoti, 2005).  

Associada a essa adequação, verifica-se também os valores da diagonal da matriz anti 

imagem, sendo que, os indicadores que apresentarem coeficientes abaixo de 0,50 devem ser 



 

removidos da amostra e a análise fatorial deve ser realizada novamente. Deve-se atentar aos 

valores das comunalidades, que segundo Corrar et al, (2005, p.90), as comunalidades representam 

a proporção da variância para cada variável incluída na análise que é explicada pelos 

componentes extraídos. Indicadores que apresentarem valores de comunalidades abaixo de 0,5 

deverão ser analisados para exclusão. 

Dentre as considerações apontadas, Hair (2005, 98) destaca ainda que, “... é de 

responsabilidade do pesquisador garantir que os padrões observados sejam conceitualmente 

válidos e apropriados para estudos com análise fatorial, pois a técnica não tem meio algum para 

determinar a adequação além das correlações entre variáveis”. 

 

5.9 Análises da dimensão Satisfação 

 
O construto satisfação é composto inicialmente com 12 variáveis, que ao aplicar a AF 

com o propósito de identificar a unidimensionalidade na amostra, resultou em um conjunto de 5 

questões, as quais foram usadas para análise. As doze variáveis do construto satisfação são: 

S1-Este serviço de assistência técnica é o melhor que já tive. 

S2-Este serviço de assistência técnica atendeu exatamente o que eu necessitava. 

S3-Este serviço de assistência técnica não funcionou tão bem quanto pensei que faria. 

S4-Estou satisfeito com minha decisão de ter comprado este serviço de assistência técnica. 

S5-Tive dúvidas se deveria continuar com este serviço de assistência técnica. 

S6-Minha escolha de comprar este serviço de assistência técnica foi a mais sensata. 

S7-Se eu pudesse, gostaria de ter comprado serviço de assistência técnica outra concessionária.

S8-Eu realmente gostei deste serviço de assistência técnica. 

S9-Senti-me mal com a decisão de ter comprado este serviço de assistência técnica. 

S10-Não fiquei feliz por ter comprado este serviço de assistência técnica. 

S11-Ter comprado este serviço de assistência técnica foi uma ótima experiência. 

S12-Estou seguro de ter feito a coisa certa ao ter comprado este serviço de assistência técnica. 

 

Ao aplicar a AF, nestas doze variáveis, obteve-se a adequação de sua aplicação conforme 

os resultados de Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0,896, o teste de 

esfericidade significativo, (sig = 0,000) e aos coeficientes da diagonal da matriz inversa foram 



 

superiores a 0,50. Os valores da comunalidade foram superiores a 0,50. No entanto, não 

observa a unidimensionalidade, resultando em duas componentes acumulando uma variância total 

explicada de 63,05. O gráfico 2, mostra a concentração das componentes com suas respectivas 

variáveis.  

 

Gráfico 2 – Distribuição das cargas dos componentes 1 e 2 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em função dos dados apresentados no gráfico 1, aplicou-se novamente a AF, 

considerando as variáveis da 1ª componente S1;S2, S4,S6,S8,S11,S12, . 

Os resultados foram Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0,888, o teste de 

esfericidade significativo, (sig = 0,000) e aos coeficientes da diagonal da matriz inversa foram 

superiores a 0,50. Entretanto os valores da comunalidade foram inferiores a 0,5 nas variáveis S1 e 

S6 ainda que seja observada a  unidimensionalidade, com variância total explicada de 59,5%, 

aplicou novamente a AF, excluindo as variáveis S1 e S6 por apresentarem comunalidades abaixo 

de 0,50. Com estas variáveis, os resultados da AF foram Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy = 0,855, o teste de esferecidade significativo, (sig=0,000) e aos coeficientes

da diagonal da matriz inversa foram superiores a 0,50. Os valores da comunalidade foram 

superiores a 0,5 observando-se também a unidimensionalidade, a componente resultande 
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apresenta uma variância total explicada de 67,9%. Em função destes resultados, a análise dos 

construtos satisfação procedeu-se com as cinco variáveis, S8, S12, S2, S4 e S11, com as 

respectivas cargas fatoriais, 0,847, 0,832, 0,815, 0,814 e 0,813.  

 

5.10 Análises da dimensão Lealdade 
 

O construto Lealdade é composto inicialmente com 6  variáveis, que ao aplicar a AF com 

o propósito de identificar a unidimensionalidade na amostra, resultou em um conjunto de 4 

questões, as quais foram usadas para análise. As seis variáveis do construto lealdade são: 

L13 - Devo continuar comprando os serviços da Concessionária 

L14 - Hoje em dia, gosto mais desta concessionária do que  de  outras. 

L15 - Esta concessionária me oferece mais benefícios do que outras. 

L16 - No futuro pretendo continuar comprando nesta concessionária. 

L17 - Quando preciso efetuar reparos no meu veículo, faço somente nesta concessionária. 

L18 - Eu recomendo os serviços desta concessionária. 

 

Ao aplicar a AF, nestas seis variáveis, obteve-se a adequação de sua aplicação conforme 

os resultados de Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.= 0,781, o teste de 

esferecidade significativo, (sig=0,000) e aos coeficiente da diagonal da matriz inversa foram 

superiores a 0,50. Os valores da comunalidade foram superiores a 0,50. No entanto, não 

observa a unidimensionalidade, resultando em duas componentes, acumulando uma variância 

total explicada de 73,5%. O gráfico 3 mostra a concentração das componentes com suas 

respectivas variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 3 – Cargas dos componentes 1 e 2  
 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em função dos dados apresentados no gráfico 3, aplicou-se novamente a AF, 

considerando as variáveis da 1ª componente L13, L14,L15 e L16 . 

Com estas variáveis, os resultados da AF foram Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy = 0, 786, o teste de esfericidade significativo, (sig = 0,000) e ao coeficiente 

da diagonal da matriz inversa foram superiores a 0,50. Os valores da comunalidade foram 

superiores a 0,5, observando-se também a unidimensionalidade, a componente resultante 

apresenta uma variância total explicada de 71,4%. Em função destes resultados, a análise do 

construto Lealdade procedeu-se com as quatro variáveis, L13, L14, L15 e L16, com as 

respectivas cargas fatoriais, 0, 858, 0, 855, 0, 839 e 0, 828.  

Tomando-se por base as variáveis componentes em cada construto, aplicou-se a 

modelagem de equação estrutural com o objetivo de identificar as relações entre os construtos.

 
5.11 Modelagens da Equação estrutural 

Segundo Novelli (2004), ao realizar pesquisas de fenômenos organizacionais a aplicação 

da técnica de modelagem de equações estruturais, ou Structural Equation Model (SEM) é 

recomendada por vários autores. Assim, essa pesquisa adotou essa técnica que explica a 
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vantagem da utilização dessa técnica, segundo Ullman (1996, apud NOVELLI, 2004) se dá em 

função da coleção de técnicas estatísticas que permite o exame de um conjunto de relações 

causais ou não, entre uma ou mais variáveis. E que ainda: 

 

Capacita o pesquisador a testar um conjunto de equações de regressão simultaneamente, 
permitindo exame de complexos modelos e relações entre construtos. O pesquisador 
primeiro especifica um modelo baseado na teoria, determina como medir os construtos, 
coleta os dados e os introduz para análise em um sofware, que especifica o modelo e 
gera os resultados (NOVELLI, 2004, p. 109). 

 

As etapas para a aplicação da modelagem da equação estrutural (SEM) pressupõem

desenvolvimento de um modelo baseado na teoria e na construção de um diagrama de caminhos 

de relações causais. A SEM é baseada em relações que sugerem evidências de causalidade. O 

modelo teórico proposto está apresentado na figura 8 e alguns dos resultados estão dos diagramas 

2 e 3 .“O ajuste global do modelo, pode ser avaliado pelo teste de ajuste exato, usando a 

estatística de teste qui-quadrado, e pelo teste de ajuste aproximado usando a estatística RMSEA, 

isto é, a raiz do erro quadrático médio. Esta estatística é a razão de verossimilhança que se utiliza 

para avaliar a significância estatística de que todos os elementos da matriz de resíduos  sejam 

nulos. A raiz do erro quadrático médio (RMSEA) leva em consideração o erro de aproximação na 

população, e faz a seguinte pergunta “ quão bem o modelo se ajustaria à matriz de covariâncias 

populacional se esta estivesse disponível (com parâmetros desconhecidos, mas com a escolha 

ótima dos parâmetros)”? Esta discrepância ou erro é medida pelo RMSEA. Browne & Cudeck 

(1993) sugerem que o valor de RMSEA de 0,05 ou menor indicam um ajuste muito bom, e 

valores de RMSEA de 0,08 ou inferiores indicam um bom ajuste do modelo. Associado a essas 

resultados, deve-se observar outros critérios de ajuste que estão disponíveis tais como o índice de 

qualidade de ajuste (GFI), o índice de ajuste comparativo (CFI), e o índice de ajuste normalizado 

(NFI), que avaliam o ajuste do modelo comparado com um modelo nulo. Nesse caso o modelo 

nulo é teorizado como um modelo com apenas um fator e sem erro de medição. Os valores em 

que oscilam NFI e CFI são de zero a um, valores acima de 0,90 indicam um ajuste aceitável.” 
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Na figura 8 apresenta a configuração das relações a serem verificadas no modelo, 

considerando os indicadores estabelecidos na análise fatorial. Neste modelo estão apresentadas as 



 

dimensões de satisfação e suas possíveis relações entre si e as influências impactadas na 

dimensão intenção de lealdade. 

Figura 8 – Modelo proposto 

Fonte; Dados da Pesquisa – AMOS5.0 
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Figura 9 – Valores padronizados 

Fonte: Dados da pesquisa – AMOS5.0 

 

Figura 10 – Valores não padronizados 

Fonte: Dados da pesquisa – AMOS5.0 
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A análise do qui-quadrado e de seu valor “p” leva à rejeição da hipótese nula de que não 

existe diferença entre a matriz de dados e a matriz estimada, em um nível de significância de 

0,05. Essa conclusão se fortalece quando o RMSEA é considerado. Essa medida indica que a 

discrepância dos dados, quando considerados os graus de liberdade, está acima do limite máximo 

tolerável, que é de 0,08. 

Entretanto, o qui-quadrado normalizado mostra que, os valores estimados apresentam 

alguma consistência, uma vez que o valor encontrado nessa medida foi inferior a 5,0. Na tabela 9 

estão apresentadas estas referencias. 

 

Tabela 10 - Resultado do ajuste do modelo 

Índices Regra Encontrado 
Quiquadrado normalizado <5,0 3,062 
NFI- Índice de ajuste Normado >0,90 0,890 
TLI -Índice de ajuste não normado Recomenda-se >0,90 0,869 
RFI- Medida de ajuste incremental Próximo de 1 é melhor 0.817 
CFI -Medida de ajuste incremental Próximo de 1 é melhor 0,922 
RMSEA a raiz do erro quadrático 
médio 

Menor ou igual a 0,05 
ajuste muito bom 

0,118 
PNFI -Parcimônia do modelo Próximo de 1 é melhor 0,534 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Portanto, considerando as medidas exibidas na tabela 10, pode-se perceber que o ajuste global do 

modelo não foi atendido em sua totalidade. Cabe salientar que as estimativas obtidas no modelo 

direcionam as seguintes percepções, conforme valores da tabela 11. 

Tabela 11 – Ponderações padronizadas da regressão 

Relação entre os pares Estimativa 

LEA14 <--- LEALDADE .787 

LEA15 <--- LEALDADE .730 

LEA16 <--- LEALDADE .828 

SAT12 <--- SATISFACAO .799 

SAT11 <--- SATISFACAO .741 

SAT8 <--- SATISFACAO .820 

SAT4 <--- SATISFACAO .730 

SAT2 <--- SATISFACAO .752 

LEA13 <--- LEALDADE .802 
Fonte: Dados da pesquisa – AMOS5.0 

 



 

As variáveis S8-Eu realmente gostei deste serviço de assistência técnica. Apresenta maior 

ponderação no construto Satisfação com peso = 0,820 e no construto lealdade, a variável L16-

futuro, pretendo continuar comprando nesta concessionária, com ponderação = 0,828. 

Em relação aos construtos satisfação e lealdade, observa-se uma covariância significativa 

de 0,23, conforme resultado no diagrama 3 e uma correlação positiva de 0,615 entre os construtos 

Quanto à relação entre os construtos, observa-se que o coeficiente entre eles é de 0,61

indicando desta forma a existência. Diante de algumas inconsistências ocorridas nas observadas 

dos resultados da equação estrutural, elaborou-se uma avaliação das correlações e das diferenças 

entre as médias dos construtos. As médias foram obtidas através da aritmética simples das 

pontuações obtidas em cada questão componentes. Nesta análise comparou os resultados obtidos 

para os tipos de cliente, pessoa física e pessoa jurídica. 

 
A correlação entre as médias de pontos do construto satisfação e lealdade , resulta no 

valor 0,558, indicando uma correlação significativamente diferente de zero (sig<0,001). 

Observando-se no gráfico 4 , nota-se a tendência da relação entre estes construtos. 

 

Gráfico 4 - Diagrama de dispersão dos construtos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se a tendência da relação entre os construtos, o que indica que o aumento na 

satisfação com a empresa, maior é a tendência de lealdade, evidenciando um dos objetivos da 

pesquisa. Quanto à evidência da satisfação e da lealdade do cliente em relação à empresa, na 

tabela 12 estão descritas as médias das perguntas e na tabela 13 estão descritas as médias destes 

construtos, considerando também os tipos de clientes. 

 

Tabela 12 - Média das questões referentes à Satisfação e Lealdade 

Questões Média 

S1-Este serviço de assistência técnica é o melhor que já tive. 3.26 
S2-Este serviço de assistência técnica atendeu exatamente o que eu 
necessitava. 3.77 
S3-Este serviço de assistência técnica não funcionou tão bem quanto pensei 
que faria. 2.43 
S4-Estou satisfeito com minha decisão de ter comprado este serviço de 
assistência técnica. 3.61 
S5-Tive dúvidas se deveria continuar com este serviço de assistência técnica. 2.56 
S6-Minha escolha de comprar este serviço de assistência técnica foi a mais 
sensata. 3.33 
S7-Se eu pudesse, gostaria de ter comprado serviço de assistência técnica 
outra concessionária. 2.47 

S8-Eu realmente gostei deste serviço de assistência técnica. 3.69 
S9-Senti-me mal com a decisão de ter comprado este serviço de assistência 
técnica. 2.30 

S10-Não fiquei feliz por ter comprado este serviço de assistência técnica. 2.36 
S11-Ter comprado este serviço de assistência técnica foi uma ótima 
experiência. 3.49 
S12-Estou seguro de ter feito a coisa certa ao ter comprado este serviço de 
assistência técnica. 3.56 

L13-Devo continuar comprando os serviços da Concessionária 3.59 

L14-Hoje em dia, gosto mais desta concessionária do que de outras. 3.55 

L15-Esta concessionária me oferece mais benefícios do que outras. 3.40 

L16-No futuro pretendo continuar comprando nesta concessionária. 3.63 
L17-Quando preciso efetuar reparos no meu veículo, faço somente nesta 
concessionária. 3.55 

L18-Eu recomendo os serviços desta concessionária. 3.80 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 



 

Tabelas 13 – Médias dos construtos Satisfação e Lealdade 

Construtos 

 Média das pontuações   

Pessoa física Pessoa jurídica 
Todos os 
clientes 

Satisfação 3.55 3.48 3.53 

Lealdade 3.50 3.61 3.53 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os resultados apresentados evidenciam tendência à satisfação e a lealdade, independente 

do tipo de cliente. Ao analisar os resultados das médias, considerando todos os clientes, observa

se a igualdade entre as pontuações relativas à satisfação e lealdade. 

Analisando apenas as médias dos clientes pessoa física, o construto satisfação apresenta maior 

média se comparado com a pontuação no construto lealdade. De forma inversa, observa-se na 

pontuação atribuída pela pessoa jurídica. 

Para verificarmos se as evidências apresentadas são significativas, aplica-se o teste de 

médias, testando inicialmente se as médias dos construtos são significativamente maiores do que 

3,0 isto porque, os valores da escala variam de 1 a 5, sendo que quanto mais próximo de 5, mais 

concordância existe em relação ao construto. Sabendo-se que a escala é de 1 a 5, o valor 3,0 situa 

na posição central da escala, considerado o divisor entre a tendência à concordância e à 

discordância com o construto. Na tabela 14 estão apresentados os resultados do teste.  

Tabela 14 – Resultado dos testes entre as médias – Teste de uma amostra 

Tipo de cliente 
  
 Construtos 
  

Valor de teste = 3 

Estatística t 
  

gl 
  

Signifi 
cância 
  

Diferença de 
médias 

Intervalo de 95% de confiança 
para diferenças. 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Todos os dois 
tipos  

Satisfação  10.302 147 .000 .5285 .4271 .6298 

Lealdade  9.781 147 .000 .5417 .4322 .6511 

Pessoa Física 
Satisfação  8.596 96 .000 .5469 .4206 .6732 

Lealdade  7.462 96 .000 .4966 .3645 .6287 

Pessoa Jurídica 
Satisfação  4.447 39 .000 .4786 .2609 .6963 

Lealdade  5.274 39 .000 .6063 .3738 .8387 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que todos os valores apresentaram-se significativamente maiores do que 3,0, 

isto é, a diferença entre a média obtida no construto, comparada com o valor 3,0, nota-se que



 

diferença entre elas é significativamente diferente de zero. Desta forma os objetivos 

consistem em pesquisar a satisfação e lealdade dos clientes com os serviços prestados pela 

empresa são evidencias significativamente. 

Em seguida, aplicou-se o teste de diferenças de médias, conforme dados da tabela 15

fim de identificar se as médias obtidas diferem significativamente nos pares conforme 

mencionados anteriormente. 

Tabela 15 – Teste de diferenças de médias entre construtos Satisfação e Lealdade. 

Tipos de clientes Média  
Desvio  
Padrão 

Erro 
 Padrão 

IC de 95% para  
Diferença de medias Estatística 

t df Signif. Inferior Superior 

Todos os tipos -0.013 0.611 0.050 -0.113 0.086 -0.262 147 0.793 

Pessoa Física 0.050 0.578 0.059 -0.066 0.167 0.858 96 0.393 

Pessoa Jurídica -0.128 0.632 0.100 -0.330 0.075 -1.277 39 0.209 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme valores apresentados acima, não há diferença significativa entre as pontuações 

alcançadas para cada tipo de cliente e também considerando todos eles. Ainda que existam 

diferenças entre os valores, conforme mencionado através dos resultados da tabela 13, essas 

diferenças não são significativas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA NOVOS ESTUDOS. 

 

6.1 Conclusões 

 
Os estudos sobre satisfação e lealdade têm se tornado fundamental para aumentar o 

relacionamento entre clientes e empresas. Neste sentido, esta dissertação tem como principal 

objetivo analisar dentro da área de assistência técnica de uma concessionária de automóveis

localizada na zona sul de Belo Horizonte, MG, Brasil, qual é a relação entre a satisfação e a 

lealdade dos clientes e como objetivos específicos, pesquisar a satisfação e a lealdade dos clientes 

e modelar as interações entre os dois construtos. Considerando estes objetivos, a escala de multi 

itens proposta por Oliver (1997) foi considerada como o modelo mais adequado para o 

desenvolvimento do trabalho.  

O estudo proposto caracterizou-se por ser uma pesquisa descritiva com abordagem 

quantitativa. Para a realização do estudo foi realizada uma investigação do tipo “survey

consistiu na aplicação de um questionário estruturado a uma amostra por acessibilidade retirada 

da população anual de clientes que passam pela assistência técnica da concessionária. A coleta de 

dados foi realizada na recepção e na sala de espera da oficina totalizando 148 clientes 

pesquisados. 

Em relação aos dados demográficos, observa-se que as questões que retratam o perfil da 

amostra apresentam predominância do gênero masculino com 69,0%, o tipo de pessoa é a física, 

com 70,8%, a fonte de renda é mais frequente por origem da empresa privada (59,2%). O estado 

civil predominante é o casado (62,1%), e a faixa etária 35 a 44 anos com 39,6%.  A escolaridade 

superior tem 44,0%, a frequência na área de serviços ocorre pela primeira vez em 51,0% e a 

renda de até 5 s.m. representa 53,8%. 

 O estudo apresentou alta consistência interna, conforme os resultados dos coeficientes 

alpha de Cronbach. Cabe ressaltar que a unidimensionalidade inicialmente atribuída ao construto 

não foi verificada na amostra, sendo considerada neste estudo algumas das variáveis iniciais do 

instrumento utilizado. Considerando as questões selecionadas para as análises da existência e as 

relações entre os construtos, na tabela 12 observa-se que o primeiro objetivo específico, que se 

refere a “Pesquisar a satisfação dos clientes com os serviços prestados pela empresa”, foi 

evidenciada a percepção da satisfação, destacando as afirmativas S2 “Este serviço de assistência 



 

técnica atendeu exatamente o que eu necessitava” e S8 “Eu realmente gostei deste serviço de 

assistência técnica”. 

No tocante ao segundo objetivo específico “Pesquisar a lealdade dos clientes com a 

concessionária” a pesquisa também apresentou evidências em relação ao construto lealdade, 

ressaltando as afirmativas, L13 “Devo continuar comprando os serviços da Concessionária”, L16 

“No futuro, pretendo continuar comprando nesta concessionária” e L18 “Eu recomendo 

serviços desta concessionária. Estas evidências corroboram com os resultados apresentados por 

Bahia (2003), Godinho (2004), Warwar (2006), Larán e Espinoza (2013), destacados no quadro 

4, que a partir dos resultados apresentados, de maneira geral os clientes satisfeitos são mais 

propensos a serem fiéis. 

O terceiro objetivo específico: “Analisar a relação entre a satisfação e a lealdade do 

cliente”, que foi verificado através da análise das correlações, observa-se um coeficiente positivo 

e significativo entre os construtos satisfação e lealdade. Este resultado indica que a relação aponta 

a uma percepção de que um atendimento que corresponda à satisfação do cliente implica em uma 

identificação da lealdade do cliente. 

Resgatando o modelo da figura 7, o qual estabelece uma relação direcional entre os 

construtos satisfação e lealdade, deve-se ressaltar a importância da satisfação dos serviços 

prestados na fixação da lealdade como indicam as correlações encontradas. Por outro lado pode

se entender que a relação também prevalece no sentido oposto, uma vez que a lealdade ajuda na 

escolha pelos serviços e na percepção da satisfação, independente do tipo de cliente. 

 Estes resultados apontados na pesquisa apresentam subsídios que ajudam a entender e 

aprofundar os estudos relacionados entre os construtos satisfação e lealdade, além disso, as 

organizações poderão estabelecer as melhores práticas visando alcançar uma melhor satisfação e 

lealdade dos seus serviços. 

 

 

 

 



 

 

6.2 Limitações 

 
O fato das entrevistas terem sido realizadas na recepção e na sala de espera da oficina 

pode trazer um viés de influência positiva nas respostas, uma vez que este ambiente fica próximo 

da equipe que trabalha no atendimento da concessionária. 

Impossibilidade de generalização da presente pesquisa, pois ela foi aplicada em apenas 

uma concessionária da marca. Isso se deveu às limitações de tempo e recursos, uma vez que a 

marca possuí centenas de concessionárias distribuídas em todo território nacional. 

Dificuldade em conciliar as atividades da empresa com o trabalho de pesquisa, devido as 

limitações temporais. 

A ocorrência de defeitos prematuros nos novos produtos, veículos recém lançados, pode 

influenciar na satisfação geral. 

 

6.3 Sugestões de novos estudos 

 
Superado as limitações destacadas neste trabalho outros estudiosos poderão aprofundá

e complementá-lo.  

A primeira sugestão é a de um estudo neste projeto de cunho qualitativo que 

complementaria o melhor entendimento deste trabalho. 

O desenvolvimento de novos trabalhos contemplando outros construtos como, imagem, 

percepção de valor, qualidade. 

Um estudo mais amplo que possa ser generalizado para todas as concessionárias da marca 

na capital.  

Para complementar e abranger toda a oferta de serviços de assistência técnica sugere-se

realização de estudos similares abrangendo outras áreas da concessionária como a de funilaria e 

pintura, peças, acessórios, serviços de reparo rápido, vendas de veículos. 

Para finalizar sugerimos estudos envolvendo os mesmos construtos em oficinas 

atendem outras marcas e oficinas multimarcas.  
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