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Resumo 
 

O marketing de relacionamento é um valioso recurso que pode assegurar relações 

comerciais sólidas e estáveis. Se utilizado de maneira assertiva, poderá promover 

grandes vantagens para uma organização e determinar a sua diferenciação em 

contextos competitivos. Esta importante divisão do marketing incorpora múltiplas 

grandezas, cujas características foram exploradas nesta dissertação. O objetivo do 

presente estudo foi de compreender a influência da qualidade percebida, percepção 

de valor, satisfação e confiança na lealdade dos clientes, no âmbito da formação de 

condutores de veículos automotores terrestres. Atendendo à natureza descritiva e 

quantitativa desta investigação, foi eleita a população de candidatos e ex-candidatos 

do sexo masculino e feminino, maiores de 18 anos em processo para habilitação 

veicular nas categorias “A” ou “B” a menos de dois anos, na unidade de análise 

situada em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, MG. Para tanto, foi 

selecionada uma amostra de 122 pessoas, com as características acima definidas e 

com fácil acesso aos canais de comunicação eletrônica. A finalidade desse 

procedimento foi acessar o máximo possível de indivíduos, no tempo exequível e 

que retratasse as percepções dessa referida clientela na prestação do serviço. A 

apresentação e a análise dos resultados exploraram os seguintes conteúdos: 1) 

Auditoria dos dados da pesquisa, por meio de MVA - Missing Value Analisysb - e da 

análise de outliers; 2) Teste da escala de Likert, utilizada para avaliação dos 

construtos do modelo, 3) Análise da performance das variáveis e dos construtos 

relativos ao serviço prestado e 4) Testes de relações das dependências 

estabelecidas no modelo analítico por meio de equações estruturais. Foram 

confirmadas a confiabilidade dos indicadores e de consistência interna; a validade 

convergente e a validade discriminante da referida escala. A seguir obtiveram-se a 

análise dos construtos e a ponderação de seus indicadores.  Todos estes 

dispuseram de uma avaliação acima de “4” que, na série de questões, corresponde 

ao parecer “concordo parcialmente”, mostrando o bom desempenho dos fatores de 

marketing. O construto mais bem avaliado foi a “Qualidade Percebida”, com média 

igual a 4,85, seguido por “Confiança”, com média igual a 4,84. O construto com pior 

avaliação foi o “Valor Percebido” com média igual a 4,70. Encontrando-se também 

manifesta nos objetivos específicos formulados tem especial interesse, para a 

presente dissertação, a investigação das relações existentes entre os construtos que 

sustentam o modelo analítico de Berry, L., & Parasuraman, 1991, aqui proposto. O 

método de equações estruturais permitiu obter os impactos diretos, indiretos e totais 

da análise, em especial para “Lealdade”. Este sofre os maiores impactos diretos das 

dimensões “Satisfação” e da “Confiança” e o menor efeito direto do “Valor 

Percebido”. Entretanto, considerando o impacto total, o item “Lealdade” recebe a 

maior influência da “Satisfação” e da “Qualidade Percebida”. A influência total da 

“Confiança” sobre a “Lealdade” é bem inferior à influência da “Qualidade Percebida”, 

tendo em vista a existência de muitos caminhos que conectam a “Qualidade 

Percebida” à “Lealdade”. Em outras palavras, a “Lealdade” recebe o efeito da 

“Qualidade Percebida” por meio de vários vetores que a conectam. O “Valor 

Percebido” continuou exercendo a menor influência total sobre a “Lealdade”. Os 

coeficientes de rota foram testados pelo método “bootstrapping” indicando que o 

modelo conceitual estabelecido para a presente investigação é considerado 



adequado e pode estimar os impactos diretos, indiretos e totais sobre os construtos, 

em particular sobre a “Lealdade”, resultantes de simulações com os indicadores. 

 

Palavras-chave: qualidade percebida; percepção de valor; satisfação; confiança; 
lealdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Abstract 
 
Relationship marketing is a valuable resource that can ensure solid and stable 

business relationships. If used assertively, it can promote great advantages for an 

organization and determine its differentiation in competitive contexts. This important 

marketing division incorporates multiple quantities, whose characteristics were 

explored in this dissertation. The objective of the present study was to understand 

the influence of perceived quality, value perception, satisfaction and trust in customer 

loyalty, in the training of drivers of land vehicles. In view of the descriptive and 

quantitative nature of this research, the population of male and female candidates 

and ex-candidates, over 18 years of age, in the process of qualifying in the "A" or "B" 

categories less than two years in the unit of analysis located in Santa Luzia, 

metropolitan area of Belo Horizonte, MG. To this end, a sample of 122 people was 

selected, with the characteristics defined above and with easy access to the 

electronic communication channels. The purpose of this procedure was to access as 

many individuals as possible within the feasible time frame and to portray the 

perceptions of these clients in the provision of the service. The presentation and 

analysis of the results explored the following contents: 1) Audit of the research data, 

through MVA - Missing Value Analyzes - and the analysis of outliers; 2) Test of the 

Likert scale, used to evaluate the constructs of the model, 3) Analysis of the 

performance of the variables and the constructs related to the service provided, and 

4) Tests of relations of dependencies established in the analytical model by means of 

structural equations. The reliability of the indicators and internal consistency were 

confirmed; the convergent validity and the discriminant validity of said scale. Next, we 

obtained the analysis of the constructs and the weighting of their indicators. All of 

them had an evaluation above "4" which, in the series of questions, corresponds to 

the "partially agree" opinion, showing the good performance of the marketing factors. 

The best evaluated construct was the "Perceived Quality", with an average of 4.85, 

followed by "Confidence", with an average of 4.84. The construct with the worst 

evaluation was "Perceived Value" with an average of 4.70. Also finding in the specific 

objectives formulated, it is of particular interest for the present dissertation to 

investigate the relationships between the constructs that support the analytical model 

of Berry, L., & Parasuraman, 1991, proposed here. The method of structural 

equations allowed to obtain the direct, indirect and total impacts of the analysis, 

especially for "Loyalty". It suffers the greatest direct impacts of the "Satisfaction" and 

"Trust" dimensions and the least direct effect of "Perceived Value". However, 

considering the total impact, the item "Loyalty" receives the greatest influence of 

"Satisfaction" and "Perceived Quality". The full influence of "Trust" on "Loyalty" is far 

inferior to the influence of "Perceived Quality", given the many paths that connect 

"Perceived Quality" to "Loyalty." In other words, "Loyalty" receives the effect of 

"Perceived Quality" through various vectors that connect it. "Perceived Value" 

continued to exert the least total influence on "Loyalty." The route coefficients were 

tested by the bootstrapping method, indicating that the conceptual model established 

for the present investigation is considered adequate and can estimate the direct, 

indirect and total impacts on the constructs, in particular on "Loyalty", resulting from 

simulations with the indicators. 

Key words: perceived quality; perception of value; satisfaction; trust; loyalty. 
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1 Introdução 

 

O setor de serviços, que corresponde a maior fatia do produto interno bruto 

brasileiro, tem sido afetado pelo aumento da concorrência de mercado em um 

ambiente de estagnação econômica. Particularmente, o segmento de formação de 

condutores está sendo ocupado por um número crescente de empresas que, 

frequentemente, disputam o mercado em uma competição predatória à base do 

menor preço.  

Nem sempre essas empresas compreendem o poder da estratégia de fidelização do 

cliente. Por outro lado, no campo teórico, modelos concernentes à lealdade do 

consumidor têm sido desenvolvidos e testados. O propósito desta investigação 

consiste em aplicar e validar uma concepção teórica, que contempla o estudo das 

relações existente entre os fatores determinantes da lealdade. Para introduzir o 

tema, são a seguir consideradas a contextualização do problema, os objetivos e a 

justificativa do estudo. 

 

1.2 Contextualização do problema 

 

O ambiente recessivo da economia brasileira no período de 2012 a 2017 pode ser 

retratado pelo aumento do desemprego, ilustrado na Figura 1. Nota-se que, na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, a taxa de desemprego de 7,7%, no ano de 

2012 aumentou para 16,2% no ano de 2017. Ou seja, mais do que dobrou o índice. 

 
Figura 1 - Evolução do desemprego no Brasil (%) 
Fonte: Jornal hoje em dia . (23 de 02 de 2018). Taxa de desocupação na Grande BH atinge 16,2%, a 
maior registrada desde 2012. Fonte: http://hojeemdia.com.br: https://goo.gl/h1EchA 
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Esse ambiente adverso impactou na demanda por habilitação para condução de 

veículos automotores terrestres, principalmente para matrículas em cursos teóricos e 

práticos, majoritariamente na categoria “B”, como mostra a Figura 2. A categoria “A” 

apresentou menor variação na demanda por habilitação para direção de 

motocicletas, motonetas e ciclomotores, devido ao aumento relativamente maior do 

número desses veículos no transporte viário, representado também na Figura 2. 

 

Figura 2 – Anuário de candidatos examinados 
 
Fonte: Classificação e Produtividade dos CFCs por prática veicular. (23 de 02 de 2018). Fonte: 

www.detran.mg.gov.br: https://goo.gl/PsYdJE 

 

Como mostra a Tabela 1, no período de 2009 a 2016, o número de motocicletas 

aumentou em 42,5%, valor superior ao aumento do número de carros, que foi de 

38,8%. O desaquecimento da economia e o aumento do desemprego contribuíram 

para o melhor desempenho das habilitações na categoria “A” (motocicletas), em 

relação às habilitações na categoria “B” (automóveis). O menor investimento para 

aquisição e o menor custo do transporte constituíram estímulos para o uso da 

motocicleta em substituição ao uso do carro.  

Este cenário do ambiente de negócios implica em maior disputa pelo cliente, 

principalmente pela retenção e sedimentação da lealdade do consumidor. O cliente 

leal não só permanece com o provedor do serviço, como indica novos 

consumidores. 
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Tabela 1 - Frota circulante de veículos automotores 
 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variação 

Total (%) 

Automóveis 24,78 26,87 28,90 31,12 33,20 34,39 35,26 35,60 38,8% 

Motocicletas 9,45 10,44 11,66 12,40 13,06 13,47 13,64 13,47 42,5% 

Fonte: Frota circulante de veículos no Brasil tem estabilidade e há menos ônibus nas ruas. (23 de 02 

de 2018). Fonte: diariodotransporte.com.br: https://goo.gl/7mhkY5 

 

Nesse sentido marketing de relacionamento é um valioso recurso que pode 

assegurar relações comerciais sólidas e estáveis e que, se utilizado de maneira 

eficaz, poderá promover vantagens competitivas para uma organização e a sua 

diferenciação em um mercado competitivo. (Gonçalves, Filho, Ferreira & Veiga, 

2009).  

Esta relevante ramificação do marketing incorpora múltiplas dimensões ou 

construtos, cujas características serão aprofundadas nesta dissertação, 

relacionando: a qualidade percebida; percepção de valor; satisfação; confiança e 

lealdade, utilizando-se uma pesquisa de natureza empírica.  

A hipótese fundamental deste trabalho, considera que as dimensões acima citadas, 

estejam correlacionadas e proporcionam uma concepção teórica para modelagem 

dos determinantes da lealdade do consumidor. 

Portanto, a pergunta orientadora desta dissertação pode ser caracterizada pelo 

seguinte enunciado: qual é a influência da qualidade percebida, percepção de valor, 

satisfação do cliente, confiança e lealdade em um Centro de Formação de 

Condutores? 

 

1.3 Objetivos 

 

Fundamentando-se na questão orientadora supra formulada, a seguir, apresentam-

se o objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa. 

 

 

 

 

https://goo.gl/7mhkY5
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1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral do presente estudo é analisar a influência da qualidade percebida, 

percepção de valor, satisfação, confiança na lealdade dos clientes, no contexto de 

formação de condutores de veículos automotores terrestres.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para o atingimento do objetivo geral proposto, são interpostos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

1. Verificar a confiabilidade e a validade da escala do modelo conceitual que 

fundamenta a presente investigação; 

2. Avaliar o desempenho dos fatores de marketing presentes no modelo analítico; 

3. Modelar a relação existente entre os seguintes construtos: qualidade percebida; 

percepção de valor; satisfação; confiança e lealdade.  

 

1.4 Justificativa 

 

A investigação proposta está em sintonia com a crescente importância do marketing 

de relacionamento, aplicado no setor de serviços, que ocupa espaço crescente nas 

economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Tem como propósito compreender 

as relações entre construtos que são fundamentais para a sedimentação da lealdade 

do consumidor, contribuindo assim para a melhoria da dinâmica de mercado.  

Como justificativa acadêmica, o setor de serviços, voltado para a formação de 

condutores, constitui um relevante segmento para o teste de modelos concernentes 

ao desenvolvimento do marketing de relacionamento, tendo em vista que oferece um 

cenário propício para o estudo do tema em um panorama recessivo e competitivo 

que vivencia, havendo, portanto, um empenho para a concepção de novos insights.  

Para a sociedade, a investigação proposta está em sintonia com a crescente 

importância do marketing de relacionamento aplicado ao setor de serviços. Pelo viés 

do autor, o conhecimento proporcionado pelo mestrado e pela dissertação 

contribuíram para uma melhor gestão do C.F.C. Nova Cidade, objeto do estudo. 
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2 Referencial Teórico 

 

Em um mercado altamente competitivo, especialistas e profissionais em marketing 

trabalham incessantemente pelo aprimoramento de técnicas ligadas à conquista e 

retenção de clientes. Para que se tenha um número maior de clientes em uma 

empresa e consequentemente aumentar o volume de vendas, não basta apenas 

negociar produtos ou serviços para consumidores. Essa ação trivial conduz a 

organização a trabalhar em regime de alta rotatividade de clientes que são movidos, 

em sua maioria, pela tirania do menor preço. É preciso que se desenvolva 

estratégias de negócio que possibilite novas ações de troca e que, além de trazer 

benefícios mútuos, seja sustentável. Concernente a esse propósito, o marketing de 

relacionamento desempenha essa função e, neste capítulo, será traçado parte 

dessa vasta divisão do marketing, onde será abordado os construtos: qualidade 

percebida; percepção de valor; satisfação do cliente, confiança e lealdade. Neste 

referencial teórico também será desenvolvido o Modelo teórico utilizado para análise 

dos construtos aqui relacionados. 

 

2.1 Qualidade percebida  

  

A qualidade percebida tem como possibilidade a inserção de uma organização no 

meio no qual ela atuará futuramente e definir o sucesso desse empreendimento, 

Gale (1994). Em função da satisfação dos consumidores, a qualidade é um 

diferencial e tem como ponto central a permanência das empresas no cenário 

comercial, Lima (2015).  

Para Lima (2015), o sucesso de uma organização tem como um dos pontos 

basilares a qualidade de suas atividades. Dispor de competência para atender às 

expectativas de seus clientes é um elemento determinante para os projetos que 

buscam por qualidade em suas atividades e pela obtenção de clientes satisfeitos e 

fiéis a longo prazo. Nesse sentido, aplicar a qualidade de serviço potencializa o 

resultado sobre o capital investido e pode abranger novos segmentos de mercado, 

pois essa imposição favorece a diferenciação de mercado e produz vantagem 

competitiva.  
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“A qualidade de um serviço é mais difícil de avaliar [...] do que a qualidade de um 

bem”. (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, p. 42). Pela visão do cliente, a 

qualidade confirmada em um serviço é uma análise holística da performance de uma 

empresa. Lima (2015) complementa que, por ser intangível, a percepção da 

qualidade de um serviço só pode ser expressa pelo cliente após o seu recebimento.   

No entendimento de Berry e Parasuraman (1991), os clientes percebem a qualidade 

aplicando conceitos objetivos como: o local de execução do serviço, o dispêndio 

financeiro e ainda o tipo de comunicação empregados no processo. Sobre o valor 

desembolsado, se este for muito baixo, o cliente pode entender que o serviço é 

inferior ao esperado, isto é, as expectativas acerca da excelência do trabalho 

tendem a ser negativas. No entanto, se o valor for alto, as expectativas são 

positivas. No tocante à avaliação do local de obtenção do serviço, os autores 

assinalam que essa percepção, inerente ao cliente, incorpora atributos como a 

funcionalidade técnica, o conforto, a decoração e toda a apresentação harmônica do 

ambiente. Além desses elementos, inclui-se as condições de higiene e limpeza, 

perturbação sonora, emanação de odores e outros fatores que possam incidir 

negativamente no processo de atendimento. Outro fator relevante levado em 

consideração pelo cliente é a comunicação verbal e escrita que informa, direciona e 

estreita as relações entre as partes envolvidas acerca do tratado. Para (Reeves & 

Bednar, 1994, p. 419) qualidade é “a força mais importante, capaz de conduzir ao 

crescimento econômico das organizações”. 

 

Para Milan et al. (2008), relevante é o que os clientes entendem como qualidade. 

Assim, é possível verificar a satisfação deles e avaliar a eficiência de uma 

organização. “Portanto, pode-se entender a qualidade como a percepção atual do 

cliente sobre o desempenho de um produto ou de um serviço” (Milan et al., 2008, 

p.19). Branco et al. (2010) sustentam que a definição de qualidade está relacionada 

ao desempenho observado, isto é, está ligada às vantagens obtidas em torno dos 

cuidados dispensados para acordar um serviço. Entretanto, os autores salientam 

que a qualidade percebida é edificada pelo cliente no tempo em que o serviço é 

fornecido pela empresa. Para tanto, a satisfação é proporcional à percepção do 

serviço entregue e à atenção que foi dispensada ao cliente pela organização.  
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Brochado e Gameiro (2013) apontam que a qualidade nos serviços tem um elevado 

grau de complexidade, pois há uma intrincada cadeia de particularidades envolvidas 

nesse contexto. Em decorrência disso, o conceito dessa importante divisão do 

marketing possui várias perspectivas. Nesse sentido, as definições sobre esse tema 

se modificam à medida que novas exigências de consumidores se tornam mais 

diversificadas. Isso se dá, no âmbito competitivo, em função da segmentação de 

produtos, amplamente oferecidos pelos fornecedores. 

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

consumidores, a qualidade é a soma de atributos com peculiaridades objetivas e 

subjetivas que não devem ser negligenciadas pelas organizações. A qualidade 

percebida está associada à expectativa e ao préstimo que o cliente efetivamente 

recebeu ao fazer uma compra. “A qualidade percebida do serviço é uma medida de 

quanto o nível de serviço entregue corresponde às expectativas do cliente” Oliveira 

et al., 2015, p. 135). 

 

 De uma forma geral, um bem ou serviço está dentro dos padrões de qualidade se 

supera ou se adequa às expectativas de determinado cliente, visto que tais 

expectativas se definem pelas características que cada consumidor internaliza. Lima 

(2015), acrescenta que, para a comunidade acadêmica, a qualidade percebida se 

fundamenta pelas necessidades, intenções e satisfação ora admitidas pelo cliente. 

Nessa perspectiva, o autor salienta que a qualidade em serviços é subjetiva, 

particular e varia com as circunstâncias. Em cenários dinâmicos e competitivos, os 

clientes, seguramente, vão buscar por estabilidade e segurança. Dessa forma, ou o 

consumidor recebe uma prestação de serviço, no mínimo adequada, ou ele vai se 

sentir insatisfeito. 

 

Não obstante, para que o consumidor possa ter a percepção de qualidade e, 

sobretudo estar satisfeito, há precedentes indispensáveis na contratação de um 

serviço que Lima (2015) aponta: características da matéria prima; nível de 

relacionamento (presteza e tratamento da equipe que compõe a seção de 

atendimento); padrão das instalações e do espaço físico; modelo do processo 

(desenvolvimento e a logística); padrão dos maquinários e seus implementos; e nível 

da organização (conceito e imagem pública da empresa). Por conseguinte, a 
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prestação de um serviço de qualidade será comprovada se a organização, dentro da 

percepção do cliente, fornecer o que ela se propõe a entregar.  

Uma organização que tem como meta equilibrar o que é esperado pelos clientes 

com o que lhes é entregue é, no mínimo, assegurar a eles uma prestação de serviço 

dentro dos conceitos de qualidade. Ou seja, o entendimento de qualidade percebida 

ocorre quando há um vínculo concreto entre o propósito inicial e a finalização total 

do serviço contratado. Nessa perspectiva, a insatisfação do cliente se expressa 

quando o produto que ele espera não condiz com a totalidade de suas expectativas, 

Lima (2015). 

 

Por outro lado, Grönroos (1982), afirma que, o vínculo de confiança entre o 

fornecedor e o cliente desenvolve uma forte percepção de qualidade e que as 

características mais requisitadas pelos consumidores aos seus contratados estão 

ligadas à sua performance técnica. Ou seja, a satisfação se apresenta quando o 

objeto central solicitado ao se procurar a organização foi atendida.  

 

Rust e Oliver (1994), propuseram um modelo de análise de qualidade baseada em 

três dimensões: qualidade do serviço (produto final); entrega do serviço 

(relacionamento do prestador e o seu cliente); local de execução do serviço. Nessa 

concepção, três considerações a esse ponto, que foram destacadas por Lima 

(2015): a qualidade de um serviço tem menos parâmetros objetivos para a sua 

avaliação em relação aos produtos, por ser intangível e muito peculiar; a qualidade 

se contrapõe ao projeto mental concebido pelo cliente e ao serviço que efetivamente 

foi entregue; para o cliente, a qualidade de um serviço não se resume apenas por 

configurações técnicas, mas inclui as conexões afetivas, a comunicação e a 

percepção global do processo. Não seria possível discorrer sobre a qualidade 

percebida se a expectativa do cliente não estiver inserida nesse universo. Para Lima 

(2015), esse ponto é constituído por elementos que precedem o recebimento de um 

préstimo e que incidem como tema na apreciação da qualidade. Nessa análise, 

subjetiva, está incluída a interação entre o cliente e a parte contratada.  

 

Para Lima (2015), essas expectativas derivam-se da comunicação informal 

concebida pelo aval de outrem, que por já disporem de um juízo anterior sobre tal 

experiência, contribuem para a geração de um afeto positivo ou negativo. 
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Excedendo-se a esse fator, apontam-se os anseios intrínsecos a cada indivíduo, 

ditados por conformações físicas, técnicas e sazonais do ambiente, afora os 

aspectos culturais e psicológicos que orientam o consumidor ao desejo de incorporar 

determinada experiência em suas ações.   

 

Para complementar, Lima (2015) afirma que se um cliente tiver obtido uma 

experiência positiva em um serviço anterior, a expectativa será de receber, 

minimamente, o mesmo padrão que lhe foi fornecido naquela ocasião. Assim, a 

organização desempenha uma grande responsabilidade em manter e ainda superar 

a qualidade de seus serviços. Caso contrário, a empresa poderá ter sua imagem 

comprometida de forma negativa.  

 

Parasuraman, Bery e Zeithaml (191) apontam que os clientes podem contemplar 

dois tipos de expectativas quanto ao serviço: a execução adequada e a almejada. A 

execução adequada está ligada às expectativas que satisfazem, minimamente, as 

necessidades de um cliente, enquanto que a execução desejada se relaciona à 

performance esperada por ele. Dessa forma, o indivíduo concebe, para si mesmo, 

um parâmetro para medir o seu conceito de qualidade, baseado em experiências 

passadas e em outras circunstâncias que incidem diretamente sobre o grau de 

expectativa por ele criado. O intervalo de percepção existente entre a execução 

adequada e a almejada, pode ser considerado, analogamente, como uma zona de 

tolerância, uma escala, mínima e máxima, dentro do que o cliente entende como 

aceitável, em termos de qualidade.  

 

Entretanto, para Gonçalves et al. (2009), a qualidade percebida está diretamente 

relacionada à satisfação do cliente, já que esses dois fatores derivam da expectativa 

do trabalho da organização. Entretanto, na perspectiva do cliente, a satisfação é o 

produto de uma análise pessoal, enquanto que, qualidade percebida é uma análise 

global da empresa que fornece o serviço  

 

No entendimento de Parasuraman, Zeithaiml e Berry (1988) a satisfação é 

decorrente da qualidade. Por outro lado, citados por Godinho (2004), Liljander e 

Strandvik (1995), a satisfação é um determinante eficaz, superior à qualidade, e que 

promove a lealdade do cliente, ao contrário da insatisfação.   
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 Para a lealdade do cliente, no relacionamento com a organização, e pelo viés da 

diferenciação de mercado, a qualidade percebida ocupa posição relevante nesse 

contexto, pois é o elo entre o desempenho esperado e o percebido (Bergamo, 

Giuliani, Camargo, Zambaldi & Ponchio, 2012). Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2002), 

citados por Godinho (2004), apontam ainda que a qualidade percebida precede a 

confiança e que, para esses autores, há uma relação causal em meio a esses dois 

construtos. Nessa orientação, Vieira, Matos e Slongo (2009) sustentam que a 

qualidade percebida e lealdade correlacionam-se positivamente. Assim, esse elo é 

uma condição que influi na intenção de compra e propicia ao cliente um maior 

envolvimento com a organização.  Desse modo, na dinâmica que atua sobre as 

decisões de compra pelos clientes, fatores como: percepção da qualidade; 

satisfação e lealdade são recorrentes na literatura científica e, de um modo geral, 

estudados pela academia. Vale acrescentar que, esses construtos também são 

utilizados como instrumentos para analisar as tendências do mercado Zeithaml, 

Bitner & Gremler (2011); Vieira et al., (2009); Fornell et al., (1996). 

 

2.2 Percepção de valor 

 

A expressão “valor para o cliente”, possui várias denominações. As mais comuns se 

intitulam: valor para o cliente, valor percebido pelo cliente ou ainda valor recebido 

pelo cliente. Internacionalmente, o termo é reconhecido como custumer value 

(Saraceni, 2015). Valores são esboços mentais e representações da escassez 

humana. Portanto, “as pessoas fazem suas escolhas tendo por preferência seus 

valores pessoais”  

(Saraceni, 2015, p. 36).  

 

Em função de determinadas atitudes, esses valores podem ser identificados e 

estudados. A sua concepção se constitui e se desenvolve pelas crenças, objetivos, 

circunstâncias, escolhas e cultura. Este último elemento se destaca pelo fator 

comportamental. “O valor repousa no coração da maioria das definições de cultura” 

(Saraceni, 2015, p. 37). Ou seja, são medidas que direcionam as dinâmicas 

pessoais e promovem os seus atos. Assim, o valor percebido, um dos pilares na 

formação da lealdade do cliente, soma-se a outros construtos, se define pela linha 
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do tempo e se converge para diversas esferas da academia científica, atribuindo aos 

pesquisadores um amplo espectro de conhecimento nesse meio, Saraceni (2015).  

 

No tocante a ciências da economia, o valor tem uma conotação objetiva. “O produto 

tem valor de acordo com sua utilidade, representada pelo preço” (Saraceni, 2015, 

p.37). Por outro lado, Richins (1994), argumenta que o valor vai além do preço. Ele 

sustenta que, além do valor econômico, existe o valor de posse, de outra forma, 

aquele que diz respeito à utilidade de um produto ou serviço. Assim, Richins (1994, 

p. 504), sustenta que “há muitas razões para acreditar que o valor econômico não 

pode contemplar totalmente o valor real de muitos dos objetivos propostos pelos 

consumidores”.  

  

Amplamente difundido pela perspectiva do marketing empresarial, o valor percebido 

é a soma de todos os atributos de um serviço ou bem, obtidos pelo cliente. Nesse 

contexto, incluem-se o valor técnico, social, de utilidade do produto e o valor 

monetário propriamente dito. Entretanto, as definições qualitativas e de valor são 

controversas pois, podem ser entendidas diferentemente pelos consumidores. 

Nesse universo, destacam-se, como exemplo, elementos como o luxo, suntuosidade 

ou brilho, Saraceni (2015). 

 

Assim, destaca-se que o conceito de valor se estende bem além do fator prático, ou 

seja, é uma questão subjetiva, voltada para o indivíduo. É interessante recorrer à 

psicologia e aos estudos sociológicos para que se possa compreender quais as 

dimensões de valor que um segmento de cliente adota para adquirir um bem ou 

contratar um serviço, Sacareni (2015), como na perspectiva de Porter (1985), 

quando afirma que, valor é o quanto os compradores estão dispostos a pagar por 

um produto ou serviço. 

 

Zeithaml (1988) afirma que as interpretações sobre o valor percebido são amplas e 

transcendem o interesse do cliente e a qualidade percebida por ele. Entretanto, a 

percepção de valor relaciona-se com a expectativa do consumidor e a performance 

do prestador de serviço, baseados pela qualidade e o valor monetário (Zeithaml, 

1988; Ladeira, Santini, Araujo & Finkler, 2014). Gale (1994), reforça que valor se 

constitui pela qualidade entregue a um preço coerente. Para Buarque e Mesquita 
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(2015, p.80),  

valor percebido é a avaliação total do consumidor sobre a utilidade de um 
produto, baseado em percepções do que é recebido (benefícios) e do que é 
dado (sacrifício). No setor de serviços o valor percebido é muito 
influenciado pelas características pessoais (culturais, psicológicas, 
influências de grupos de referência) do consumidor. 

 

Nessa acepção, (Saraceni, 2015), dispõe as teorias de valor em quatro sistemáticas. 

A primeira se compreende pelo aspecto exclusivo da operação, definindo que o valor 

se expressa pela economia observada em um processo comercial (noção 

exclusivamente econômica, ditada pelo preço). A segunda se relaciona à qualidade, 

cujo valor é proporcional à qualidade percebida e o preço do bem ou serviço. A 

terceira teoria de valor é fundamentada pela utilidade, que se orienta pela análise 

dos benefícios de um produto ou serviço mediante às dificuldades vencidas para 

consegui-lo (sacrifícios), ou seja, custo x benefício. A quarta e última teoria é uma 

proposição empírica que se configura pelo princípio da experimentação.  Advém das 

circunstancias relacionadas entre o cliente e suas demandas individuais. 

 

Para Kotler e Keller (2006) valor é o produto de uma análise do consumidor. Isto é, 

são os benefícios obtidos em oposição aos custos observados, sendo estes 

tangíveis ou não. Sobretudo, é a correlação entre a qualidade da performance 

oferecida e o valor monetário dispendido pelo cliente. É corrente que existam 

múltiplas versões para o conceito de valor percebido. Entretanto, pela ótica do 

cliente, essa percepção dos benefícios que um produto ou serviço apresenta, terá, 

como parâmetro, o total desembolsado numa transação, Roque (2016). 

 

Santos e Fernandes (2008, p. 14) sustentam que “valor percebido se refere à 

avaliação do consumidor quanto aos benefícios e custos de se manter um 

relacionamento com a empresa.” Assim, ainda que o cliente receba os atributos 

desejáveis de um produto ou serviço, na hipótese de o preço ser muito elevado para 

ele, menor será a possibilidade de uma nova compra e, consequentemente, haverá 

um prejuízo concernente à lealdade com o estabelecimento. O valor percebido é um 

dos princípios da lealdade, afora a sua natureza, Santos e Fernandes (2008). Valor 

para o cliente é o produto recebido subtraído do custo para a sua obtenção. Isso 

implica em gasto de tempo, energia mental ou no custo financeiro que o cliente 
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admitiu em um processo de aquisição, Roque (2016). 

 

Por outro lado, o custo é considerado, pelo cliente, como um critério do que é 

sacrificado para concluir uma aquisição e até mesmo como uma medida de 

qualidade, Roque (2016). Para (Branco et al., 2010, p. 579), “O valor percebido pelo 

cliente é a avaliação dos benefícios agregados pelos serviços ou dos produtos 

adquiridos”. O valor percebido pelo consumidor se constitui, para a organização, um 

ganho competitivo, um componente relevante para o sucesso de um 

empreendimento e se apresenta como um dos pilares das ações do marketing 

empresarial. Além de ser um fator estratégico para captar e fidelizar clientes, esse 

construto amplia, consideravelmente, o entendimento dos elementos que 

influenciam no comportamento de compra do consumidor, Saraceni (2015).  

 

A diversidade das definições de valor, permeia por vários cenários que envolvem as 

transações de compra de produtos ou serviços entre clientes e seus fornecedores. 

Esses conceitos explicam muitos fenômenos que atuam sobre o comportamento do 

consumidor e colocam à luz a influência que a individualidade dos clientes exerce 

sobre toda essa dinâmica.  

 

Sendo um antecedente da satisfação, o valor percebido é diverso em seus 

significados. Gonçalves et al. (2009), afirmam que esse construto se relaciona com a 

qualidade do produto que foi entregue ao cliente e o valor desembolsado por ele 

nessa transação. Nesse sentido, os autores reiteram que valor percebido é o saldo 

entre a vantagem auferida e o que foi despendido, se comparado com o preço médio 

de produtos semelhantes oferecidos pelo mercado competidor.  

 

Valor é o resultado do sacrifício com que o consumidor   adquiriu um produto ou 

serviço em oposição ao que lhe foi entregue pelo fornecedor. Esse sacrifício pode 

ser constituído pelo preço alto de mercado, transporte e deslocamento, manutenção, 

riscos e outras dificuldades impostas na circunstancias da compra. Por outro lado, 

no produto ou serviço poderá estar incluso, além da sua finalidade, um conjunto de 

atributos desejáveis, o suporte ou ainda a assistência técnica. Portanto, a satisfação 

está condicionada ao valor percebido nessa transação, Godinho (2004).  
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A dinâmica de aquisição de um bem ou de uma prestação de serviços excede a uma 

denominação elementar de compra. Esse fenômeno, volátil e complexo, “envolve a 

motivação e as avaliações desta experiência, atribuindo-se um valor a estes, que 

são ligados aos benefícios e sacrifícios de um consumo”, Barros (2015, p. 24). Este 

mesmo autor assinala que valor percebido engloba aspectos funcionais e 

psicológicos e que esse construto antecede à satisfação e impacta na lealdade.  

 

Berry e Parasuraman (1991), citados por Godinho (2004), apontam que é corrente 

nas organizações a utilização da inovação técnica em seus bens ou serviços como 

meio para incorporar valor a seus negócios. Ravalde Grönroos (1996), citados por 

Godinho (2004), alertam que as organizações devem estar alinhadas às demandas 

de seus clientes para não investirem recursos em supostas melhorias nesses 

produtos. Essa ação, se não for criteriosa, poderá não corresponder, efetivamente, 

às necessidades do cliente. Ou seja, correrá o risco de não agregar valor à 

percepção do consumidor, não auferindo para a organização o objetivo central que é 

proporcionar ao cliente a satisfação e, por conseguinte, conquistar a sua lealdade. 

 

Para Saraceni (2015), entender como um segmento de clientes percebe o valor nos 

produtos oferecidos por uma organização é um grande diferencial competitivo. Por 

esse ponto de vista, pode-se concluir que as empresas que internalizam essa 

diretiva, estão alinhados com os desejos e necessidades de consumo de seus 

compradores. Ou seja, tem como ponto central garantir o fornecimento de soluções 

para as demandas de sua clientela, em detrimento à obtenção exclusiva de 

vantagens para a própria corporação. Portanto, esse desafio contempla, desde a 

concepção e otimização de bens ou serviços, até a indicação de outras empresas 

que possam solucionar questões específicas indisponíveis na própria organização.  

 

Nesse cenário, para que uma organização possa elevar ao máximo o seu ganho real 

a longo prazo, ela deverá elevar o valor percebido para o seu segmento de público, 

analisar os aspectos do mercado e orientar-se por suas tendências, Saraceni (2015). 

Salienta-se que agregar valor para um determinado segmento de mercado é 

complexo e possui um caráter multidimensional. Haja vista que esse valor deva estar 

relacionado a uma gama de estratégias mercadológicas orientadas às 

peculiaridades do negócio em questão, Porter (1985). 
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O valor percebido pelo cliente consolida-se como um relevante antecedente da 

lealdade e se apresenta, decisivamente, como fator para a obtenção de vantagem 

competitiva para qualquer organização. Saraceni (2015) aponta que, para os 

consumidores, há cinco dimensões de valor percebido que podem ser oferecidas a 

eles por uma organização em seus produtos ou serviços: a primeira dimensão está 

relacionada ao valor da funcionalidade, subintendida como a serventia de um bem 

ou serviço que pode ser interpretado em função dos atributos físicos, aplicação 

técnica e utilidade prática, a saber: performance; preço; qualidade constitutiva, 

resistência e validade.  

 

A segunda dimensão é o significado social, que é um valor percebido pela ligação a 

um determinado círculo de pessoas. A importância dessa relação está no 

entendimento dos aspectos comportamentais da dinâmica de consumo. As 

principais características desse fator são: relação duradoura com uma marca ou a 

ostentação simbólica de um item de consumo. O terceiro item dessa classificação 

refere-se ao fator emocional, cujo valor das ações decorre da faculdade, que o 

fornecedor possui, de aflorar questões afetivas dos indivíduos. Nesse contexto, 

podem-se citar o romance, a paixão, confiança, lealdade, amizade, assim como a 

transmissão de sensações amparadoras ou de bem-estar. A principal característica 

dessa dimensão é a necessidade constante de se estreitar e de se manter coesa as 

relações entre o cliente e o prestador de serviço.  

 

A quarta dimensão discorre sobre o valor no contexto epistêmico. Está vinculada à 

propriedade de se instigar a curiosidade de uma pessoa, proporcionando-se a ela o 

prazer em aprender, conhecer, analisar ou descobrir alguma coisa. O mérito dessa 

questão está em entregar ao sujeito novos objetos envolventes para serem 

explorados e extrair deles as características que permeiam suas incertezas. 

 

A quinta e última dimensão diz respeito ao valor condicional, que está ligada à 

imposição de uma determinada situação ou à realidade de quem protagoniza uma 

escolha. Nesse contexto, o valor percebido pode se originar em circunstâncias de 

ordem material, social, local ou sazonal. Os elementos que melhor descrevem essa 

categoria são os momentos nos quais podem-se obter proveito de eventualidades, 

contingências ou oportunidades de compra, Saraceni (2015). 
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Saraceni (2015) sustenta que as organizações devem, continuamente, adicionar 

valor a seus bens e serviços com o objetivo de corroborar com a entrega de 

soluções às demandas de seus clientes. Essa dinâmica fundamenta-se na essência 

do marketing, tem grande aplicabilidade e está alinhado às filosofias de mercado.  

Por outro lado, esse fator impacta diretamente na satisfação do consumidor e é um 

ponto positivo para a construção da lealdade dos compradores e para as relações 

com a empresa e sua marca. 

 

Nesse sentido, Churchill e Peter (2000) apontam que os profissionais que atuam no 

departamento de marketing das empresas devem ter como objetivo evoluir com o 

mercado. Por ações específicas, devem estar na vanguarda da geração de valor de 

seus produtos e serviços e disponibilizar, aos seus clientes, valores 

reconhecidamente maiores que aqueles apresentados pelos concorrentes. Nesse 

contexto, é necessário manter as equipes treinadas e capacitadas, além de mudar 

ou empreender novos ambientes para aprimorar a competitividade. Além dessas 

estratégias, deve-se manter todo o sistema monitorado, controlado e atualizado para 

os acionistas e todo o restante da parte pela qual a organização contempla sua 

conveniência.  

 

Roque (2016), aponta a divergência de entendimento que certos indivíduos 

sofrem acerca dos conceitos de satisfação e valor percebido. Em sua 

concepção, o autor afirma que esses dois construtos detêm suas 

características próprias, pois a percepção de valor expressa por um cliente 

pode ser verificada sem estar condicionada a obtenção de um produto ou 

serviço. No entanto, a satisfação percebida por um cliente é o clímax de um 

processo concreto de compra eficaz.  

 

O aprofundamento no estudo do valor percebido, tem grande importância no 

marketing de relacionamento, pois fomenta a satisfação dos clientes e, por 

conseguinte, promove a construção da lealdade entre os consumidores e as 

organizações. Nessa perspectiva, há um ganho, para o fornecedor, no sentido 

de elevar a faculdade de entregar produtos com um valor superior para seus 

clientes e, nesta ação, apresentar uma vantagem competitiva para o mercado, 
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Ravald & Grönroos (1996); Godinho (2004). O marketing de relacionamento 

tem se expandido por um rol de variáveis que precedem a lealdade. Nesse 

sentido, diversas empresas, em consonância com a comunidade acadêmica, 

têm dirigido esforços no aprofundamento do seu entendimento.  

 

Garbarino e Johnson (1999) assinalam, em sua exploração, dois itens que 

ponderam a satisfação, confiança e o comprometimento dos clientes. Para os 

estudiosos, a satisfação é o regulador dos propósitos futuros dos consumidores 

ocasionais. Por outro lado, a confiança e o comprometimento, mediam as intenções 

advindas dos consumidores assíduos que compram reiteradas vezes na mesma 

organização ou adquirem produtos de sua marca. 

 

2.3 Satisfação do cliente 

 

A satisfação do cliente é um dos pontos cruciais para uma empresa que almeja obter 

resultados superiores em mercados competitivos e que pretende superar as 

expectativas de seus clientes em suas demandas. Não obstante, os estudos sobre 

satisfação do cliente têm ocupado espaço destacado na literatura científica 

(Anderson; Fornell; Lehmann, 1994; Oliver, 1997). Destaca-se ainda que, o 

entendimento e a aplicação correta dessa visão mercadológica podem impactar 

diretamente sobre o sucesso de qualquer organização.  Nessa perspectiva, Rossi e 

Slongo (1998) argumentam que manter informações atualizadas sobre o grau de 

satisfação de seus clientes deve ser um princípio relevante a ser considerado pelos 

gestores empresariais.  

O estudo da satisfação do cliente obteve uma maior atenção, no ambiente 

acadêmico e empresarial, na década de 1980. Entretanto, esse tópico do marketing 

ainda não é dotado de um conceito exato. (Larán & Espinoza, 2004). 

Nessa compreensão, Storbacka, Strandvik e Grönroos (1994), ressaltam que a 

satisfação é subjetiva e está ligada pela avaliação de práticas vivenciadas pelos 

clientes nas contratações de serviços análogos. Oliver (1997) complementa que a 

satisfação é a resultante de uma ação de aquisição imediata ou tardia e acontece 

apenas quando o cliente é atendido pelo viés da realização de um desejo e suprido 

pelo consumo. Para o autor, esse fenômeno ocorre pelas seguintes razões: a 
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satisfação é o resultado de uma ação prazerosa; a satisfação recompensa o cliente, 

pois resulta de uma escolha acertada e não causa descontentamento. 

 Dessa forma, o cliente frequentemente criará modelos mentais positivos devido ao 

fato já ter experiência prévia por um produto/serviço, estabelecimento ou ainda por 

meio da coleta de informações com outros consumidores acerca de um desempenho 

específico. Portanto, a organização não desagradará o cliente se este obtiver, no 

mínimo, o indispensável. Para Veiga, (2000), a satisfação é o produto daquilo que o 

cliente espera em contraposição ao que ele recebeu ao adquirir um bem ou se 

submeter a um serviço.  

 

“De maneira geral, satisfação é o julgamento formado durante o uso ou consumo de 

produto ou serviço de determinado fornecedor, ou depois dele; portanto constitui 

uma reação ou sentimento em relação a uma expectativa” (Larán & Espinoza, 2004, 

p.53). Essa definição destaca um viés emocional originado de uma dinâmica de 

aquisição de produtos ou serviços. 

 

 Esse processo se desenvolve da seguinte maneira: na hipótese de a organização 

proporcionar sentimentos positivos, clientes realizados; no caso de fomentar 

emoções negativas, clientes insatisfeitos (Larán & Espinoza, 2004). Nesse 

entendimento, a satisfação define-se como um sobressalto assertivo diante de uma 

aquisição de um bem ou a contratação de um serviço, Mesquita e Lara (2007).  

Para, Branco, Ribeiro e Tinoco (2010) a satisfação é o sentimento de euforia que o 

consumidor percebe no momento em que ele confronta o produto que ele obteve em 

relação às suas expectativas. Branco et al. (2010), contribuem no sentido de que 

satisfação se relaciona entre os   atributos percebidos e o somatório dos custos na 

operação de compra do produto. Citado por (Buarque & Mesquita, 2015, p. 79), 

acerca de satisfação, Marchetti e Prado (2001) afirmam que “este resultado é ao 

julgamento consolidado do que é entendido pelo cliente como custo versus benefício 

e a avaliação integrada dos atributos técnicos e de processuais” 

 

Há variadas definições conceituais sobre satisfação que quase sempre se 

entrelaçam e se complementam. A satisfação pode ser compreendida como uma 

solução à determinada necessidade, que foi acolhida ou não, resultante de um 

processo psicológico, uma decisão de todo um contexto particular, um propósito, um 
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juízo afetivo ou a resposta a um processo de evolução (Lima, 2015). A satisfação 

pode também ser entendida como a validação de anseios anteriores ao consumo. É 

o resultado da avaliação daquilo que o consumidor realiza em relação ao que ele se 

propõe a conquistar. Constitui ainda, a expectativa subjetiva sobre produto 

comparada com a percepção de suas características ou desempenho verdadeiro 

após a sua aquisição. Sumarizando, satisfação é um conceito subjetivo de 

contentamento e euforia, advindo da aquisição de um produto ou serviço (Lima, 

2015).  

 

Oliver (1980) idealizou o Modelo do Paradigma da Desconformidade, vultuosamente 

recorrente na literatura. O autor cita, nesse recurso, que o consumidor realiza uma 

avaliação que tem, como parâmetros, o desempenho esperado e o desempenho 

recebido. Quando a performance percebida supera a performance esperada, há uma 

desconformidade positiva e em conseguinte, a satisfação. Se ocorre o oposto, isto é, 

a performance percebida é inferior ao desempenho esperado, então ocorre a 

desconformidade negativa e assim, a insatisfação. Nesse conceito, Lima (2015) 

observa que, se as relações entre as expectativas esperadas são análogas às 

expectativas percebidas, o produto dessa ação é apenas a confirmação do cliente e, 

portanto, a emoção é neutra.  

 

Pela perspectiva das organizações, a satisfação é primordial para o sucesso. Ela é 

atestada pela percepção, comparação, avaliação e juízo, feitos pelos clientes em 

relação às competências providas pelo seu fornecedor. No tocante à manutenção do 

sucesso de longo prazo, a empresa deve apresentar um aperfeiçoamento contínuo 

da sua dinâmica de produção e buscar por inovações que beneficiem os seus 

clientes (Tontini, 2003; Buarque & Mesquita, 2015). Em razão disso, as 

particularidades do serviço precisam de ser sempre melhoradas, inspecionadas e 

reformuladas. 

 

À vista disso, em segmentos em que há uma grande competitividade, a satisfação é 

valiosa e oportuna, dado que, na hipótese de que os clientes estejam apenas com 

as suas necessidades básicas de consumo supridas, poderão, eventualmente, 

serem conquistados facilmente pela concorrência. No entanto, estando totalmente 

satisfeitos, a possibilidade de manter os clientes pode ser largamente incrementada. 
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Assim, Branco et al., (2010) complementam que, é de vital importância para a 

organização manter seus clientes satisfeitos, visto que, a ação de recompra 

decorrente disso pode desencadear a fidelidade e tornar essa empresa mais 

lucrativa. 

 

É importante reiterar que um consumidor satisfeito por uma organização é aquele 

que obteve suas expectativas alcançadas e excedidas. Gonçalves, Filho, Ferreira e 

Veiga (2009). A satisfação do cliente é o que pode garantir uma relação de consumo 

por longo prazo. Consolidando essa diretiva, a fidelização do cliente se destaca 

tanto pela própria satisfação como pelas relações emocionais que ocorrem entre as 

partes no processo de consumo. Pode-se então concluir que todo o cliente fiel está 

satisfeito, mas, nem todo cliente satisfeito é fiel. A satisfação é um pré-requisito para 

se conquistar a lealdade, Oliver (1999), Ellis (2000), e Larán e Espinoza (2004). 

Entretanto, não é apenas a satisfação o único construto determinante pela conquista 

da lealdade do cliente. Sendo um antecedente da lealdade, a satisfação está 

diretamente ligada a esse importante e desejável comportamento do consumidor. O 

cliente satisfeito e fundamentado por boas experiências tende a construir uma 

lealdade duradoura, visto que, a satisfação poderá ditar as suas ações em relação 

ao consumo. Oliver (1997). 

 

Nessa concepção, a satisfação dos clientes corrobora com o marketing de 

relacionamento que tem o potencial de manter uma ligação consolidada com o 

consumidor e que se alinha, além do aspecto técnico, com a forma de como a 

demanda foi atendida. Essa dinâmica origina-se da essência do marketing, é eficaz 

e deve ser aplicada pelas organizações de sucesso (Gonçalves, Filho, Ferreira & 

Veiga, 2009). Portanto, a lealdade do cliente e a sua satisfação estão 

correlacionadas. Não obstante, é necessário aprofundar mais nesse tema para que 

se possa avançar sobre novas confirmações em segmentos com características 

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

 

2.4 Confiança 

 

A confiança está ligada à percepção de honradez de uma organização ou de um 

prestador de serviço durante uma contratação. O caráter emocional vincula a 
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confiança à fidedignidade do parceiro, ou seja, cumpre a expectativa de que o objeto 

requerido em uma transação seja cumprido. Esse construto é o fundamento no qual 

se reflete o engajamento do agente em uma contratação, (Morgan & Hunt, 1994; 

Ladeira et al., 2014). 

Para Morgan e Hunt (1994), o sentimento de confiança só é possível se, em uma 

relação, cada parte entender que o seu consorciado exprime qualidades 

fundamentais como benevolência, responsabilidade, utilidade, competência e, 

sobretudo, consistência e honestidade em suas diligências.  

 Em sua definição (Rousseau, Sitkins, Burt e Camerer 1998, p. 395), afirmam que 

confiança é “um estado psicológico que compõe a intenção de aceitar a 

vulnerabilidade com base nas expectativas das intenções ou comportamentos de 

outros”. “Confiança é vista como sendo de grande importância no processo de 

construção e manutenção de relacionamentos de longo prazo” (Ribeiro, 2015, p. 33). 

A confiança incorpora um conjunto de convicções que um cliente detém sobre uma 

organização, incluindo: seus colaboradores, equipamentos, produtos e a sua marca.  

Em sua definição, (Garcia, 2014, p. 46) afirma que: “a delegação de alguns 

elementos, de uma das partes para outra, na crença de que esta responderá às 

expectativas de maneira eficaz e eficiente”. Pelo viés da confiança, não há uma 

verificação comportamental, mas sim uma crença de que a parte contratada irá 

realizar o que foi estipulado.  

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

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

repetida”, (Ribeiro, 2015, p. 34). Essa confiabilidade pode ter uma perspectiva 

individual ou uma abrangência organizacional. Nessa concepção, o elo de confiança 

é um sentimento análogo a um seguro contra contingências.  

Para Roque (2016), a confiança é o desejo que um cliente guarda ao acreditar no 

preparo que um prestador de serviço possui quando afirma que é capacitado para 

executar o que é proposto em um acordo. Nessa concepção, o autor sustenta que 

confiança é a credibilidade que um consumidor concede a uma organização para 

que satisfaça às suas expectativas no momento de uma contratação.  

A confiança tem uma relação direta à credibilidade por uma entidade prestadora de 

serviço e pelo proveito que o consumidor pode obter em uma transação. Por outro 

lado, esse é um fator estrategicamente desejável que uma organização pode 
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conquistar, junto ao cliente, para ganho de mercado em um cenário competitivo, 

Bergamo et al. (2012). 

Pela perspectiva do marketing de relacionamento, o construto confiança se constitui 

um dos pontos de grande relevância a ser explorado no contexto mercadológico. 

Essa afirmativa se consolida sempre que a incerteza causar um sentimento de 

insegurança ao consumidor. O cliente tem, como expectativa, consumir produtos 

que se enquadram dentro de seus padrões de qualidade. Por isso, é ajustado 

afirmar que as marcas consagradas são concebidas, inclusive, para conquistar a 

confiança de seus clientes.  Assim, ao sentir solidez em um empreendimento, os 

comportamentos que antecedem à lealdade se tornam, progressivamente, mais 

recorrentes, Roque (2016).   

Em uma parceria comercial, se houver obtenção de vantagens para as partes, o 

efeito poderá impactar no incremento da confiança. Para isso, é importante que o 

grau de comprometimento produza, nessa relação, perspectivas de negócio a longo 

prazo, Ribeiro (2015). 

Em qualquer relação comercial, é desejável que o resultado dessa associação traga 

benefícios para os agentes interessados e reforcem, positivamente, o sentimento de 

confiança entre as partes, Ribeiro (2015).  

Ribeiro (2015) reitera que a confiança não está vinculada exclusivamente às leis, 

contratos, convenções ou qualquer formalidade que possa ser inserida em uma 

transação. A confiança de um cliente em uma organização é um sentimento que 

deve ser reforçado pela eficiência, seriedade e ética. Com efeito, esse fundamento 

requer reciprocidade. Em outras palavras, a parte contratada deve esperar, do 

contratante, os honorários conforme ao que foi acertado no momento da 

negociação. Dessa forma, essa relação será valorosa e estável para as partes em 

questão. 

Acredita-se que, as manifestações de comprometimento e as expressões de 

confiança estão fortemente ligadas entre si e sofrem uma influência direta de uma 

para outra no contexto comercial. Esse fenômeno pode ser observado em 

negociações mais complexas, que envolvem uma diversidade maior de variáveis 

que se associam a riscos. Nessas circunstâncias, o comprometimento de um 

prestador de serviço se faz necessário para atender às eventuais questões 

emergentes e, dessa forma, consolidar os laços de confiança, sobretudo, em 

demandas que foram solucionadas, (Gonçalves et al., 2009). 
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A confiança é um fator preponderante na relação, pois a responsabilidade de um 

prestador de serviço nessas circunstâncias deverá ter um grande comprometimento 

devido aos potenciais contingencias geradas. Pelo viés das negociações a distância 

ou virtuais, a confiança se destaca pelo seu mérito irrefutável de iniciar e manter 

coesa as relações entre um cliente e uma organização, (Sousa; Silva e Sousa 

(2013).  

 

Entretanto, a confiança é um sentimento que requer reforços positivos, pois está 

sujeita a sofrer abalos pelas intempéries do contexto comercial ao qual uma relação 

desse gênero está inserida. Constituída por uma emoção humana, a confiança é 

vista como volátil e subjetiva, pois não é regida por um acontecimento, mas pela 

interpretação de um fato. Portanto, devido a sua fragilidade, esse construto é um 

fenômeno que requer muita atenção pelas partes envolvidas, visto que, se 

corrompida, torna-se difícil a sua reconstituição, (Ribeiro, 2015). 

Assim, Garcia (2014), acrescenta que, quando os clientes ponderam os riscos, antes 

de aceitarem uma proposta de prestação de serviços ou de conceber a ideia de 

adquirir um produto inovador, a presença do sentimento de confiança passa a ser 

decisivo para o êxito de uma compra. Mitigar riscos é uma faculdade valorosa para 

que se construa a confiança e, com efeito, estreitar os relacionamentos, conferindo 

às partes a lealdade desejada. É racional afirmar que, a confiança é um fundamento 

imperioso em qualquer relação respeitável. É um fator que proporciona segurança, 

cujos atributos que a compõe são legítimos e exprimem lealdade a uma parceria.  

A grande importância da confiança, no segmento de prestação de serviços, reside 

na intangibilidade, oposto às organizações que comercializam produtos. Ao contratar 

uma execução de serviço, o consumidor adquire uma promessa baseada em 

questões abstratas como dados estatísticos ou depoimento de outros clientes que se 

utilizaram dos produtos oferecidos por uma organização. “A confiança é a peça 

chave para o sucesso” (Buarque & Mesquita, 2015, p.80).  

Pode-se afirmar que, em relações onde se observam expressões de confiança, 

haverá, como consequência, o estado da satisfação do cliente, pois, “confiança é a 

expectativa mantida pelo consumidor de que o provedor de serviços é responsável e 

pode ser confiável na entrega de suas promessas”, (Sirdeshmukh, Singh & Sabol, 

2002, citados por Buarque & Mesquita, 2015, p. 80). 
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Em sua perspectiva, Berry (1996), “posiciona a confiança como a mais poderosa 

ferramenta de marketing de relacionamento à disposição de uma companhia” (citado 

por Godinho, 2004, p. 44). Em reiteradas argumentações desenvolvidas por 

diferentes perspectivas acerca da correlação entre confiança, satisfação e lealdade, 

diversos autores aprofundam sobre esse tema e Noorderhaven (1997), além dos 

práticos Garbarino e Johnson (1999), Tax, Brown e Chandrashekaran (1998), 

citados por Godinho (2004), contribuem com suas investigações, apontando que 

confiança é determinante para a construção de a lealdade. 

Em uma relação comercial, quanto mais complexas e vultuosas forem as 

negociações, maior será a exigência de se estabelecerem ligações mais fortes nos 

aspectos de comprometimento e confiança. (Morgan & Hunt, 1994; Moorman, 

Deshpandè & Zaltman, 1992; Garbarino & Jonhson, 1999; Sirdeshmukh, Singh & 

Sabol, 2002; citados por Godinho, 2004). 

 

Morgan & Hunt (1994) apontam que, é razoável identificar o grau de confiança em 

um prestador de serviço (trustee), baseando-se em três características. A primeira 

delas é a habilidade. Ou seja, a capacidade de domínio ou influência sobre uma 

ação específica. A segunda característica é a benevolência ou a predisposição de 

acreditar que um prestador deseja entregar um serviço da maneira acordada e, dele, 

receber apenas o que lhe é justo. Ou seja, sem qualquer intenção de lesar o 

parceiro com honorários exorbitantes decorrente do oportunismo ou de uma situação 

cujo cliente esteja vulnerável. A última característica diz respeito à integridade: neste 

item, o autor afirma que, a parte contratada deverá possuir princípios fundamentais 

como honestidade, ética e austeridade em seus propósitos.  

 

Santos (2008) acrescenta que, essas características se observam em decorrência 

da integridade de comportamentos e pelo senso de justiça praticados pelo parceiro.  

Nesse sentido, Sirdeshmukh et al. (2002) afirmam que, em uma relação comercial, 

os aspectos de confiança, manifestados pelo cliente, se convergem sobre duas 

perspectivas: o comportamento da equipe de funcionários, durante a execução de 

uma demanda e a dinâmica gerencial da organização. No tocante à equipe, o cliente 

leva em consideração a sua motivação, a capacitação operacional e a habilidade de 

entregar as melhores soluções, pela ótica do consumidor. Alusivo às práticas 

gerenciais, o consumidor dirige a sua atenção sobre toda a estrutura da gestão, 
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avaliando a integração dos diversos setores envolvidos nas etapas do trabalho e 

considerando o cumprimento do cronograma planejado.  

 

Assim, Santos (2008), reforça que, o construto confiança é um dos atributos que 

compõem o entendimento de valor percebido pelo cliente e que, esses princípios, 

sustentam um prognóstico de lealdade contemplado pelo consumidor a uma 

empresa fornecedora. Corroborando com esse entendimento, Roque (2016), 

acrescenta que o construto lealdade pode ser ramificado em lealdade 

comportamental (recompra) e lealdade atitudinal (engajamento com a organização), 

verificando-se que as duas vertentes se influenciam pela confiança.  

 

Morgan & Hunt (1994), apontam que, a confiança em relações mercantis consolida 

esse vínculo em função da cooperação entre as partes. Esse comportamento se 

verifica em nome da prudência, pois acredita na boa fé do parceiro, cujas ações não 

demonstram ações tendenciosas. Nesse sentido, Garcia (2014), afirma que há um 

vínculo entre confiança e lealdade, argumentando que “a confiança do consumidor 

em empresas de serviço pode gerar um relacionamento que fortalece a intenção de 

recompra”, (Garcia, 2014, p. 47). Para Buarque & Mesquita (2015), em ocasiões nas 

quais se constatam solidez na qualidade; produção e excelência no desempenho de 

uma organização, o sentimento de confiança é reforçado e incrementam as 

expressões de lealdade.  

 

2.5 Lealdade  

 

A lealdade tem ocupado posição relevante na literatura, particularmente com alusão 

ao retorno de capital advindo das vantagens competitivas por ela auferida nas 

organizações. Esse importante elemento destaca-se, nesse contexto, pela atração e 

incremento no relacionamento com clientes, defende Sheth (1996).  

Assim sendo, serão abordados, nesta seção, os seguintes aspectos: 1 Conceito de 

Lealdade; 2 Fases da Lealdade; 3 Estratégia da Lealdade; e 4 Determinantes da 

Lealdade. 
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2.5.1 Concepção de lealdade 

 

Para Oliver (1999), a lealdade se define pelo empenho de um comprador continuar 

consumindo, ao longo do tempo, um produto ou serviço de uma determinada marca 

e por repetidas vezes. Esse fenômeno se dá, mesmo em detrimento às ações 

diretas ou indiretas de concorrentes que possam causar uma motivação de troca. 

Entretanto, esse conceito se fundamenta sobre a ótica de consumos recorrentes. 

Nesse sentido, Bloemer et al. (1999). argumentam que a aferição comportamental 

de lealdade tem sido criticada pela inconsistência de uma formulação conceitual 

desse processo e que, a ocorrência de uma nova compra pode estar associada 

meramente à uma conveniência e não à marca, produto ou serviço. Portanto, a 

lealdade que se baseia exclusivamente pelo comportamento, pode ser inconsistente 

e utópica (Shoemaker e Bowen, 2003). Em função disso, vários pesquisadores 

apontam a importância de englobar os fatores de ação e de comportamento em toda 

medida de lealdade (Pritchard et al., 1992; Dick e Basu, 1994; Srinivasan et al., 

2002; Nesse contexto, interpreta-se que, a lealdade advinda do comportamento e da 

atitude, são intimamente ligadas como assinala Oliver (1999) pois, as ações, são 

entendidas como anteriores das intenções comportamentais (Fishbein e Ajzen, 

1975). 

 

As intenções comportamentais podem sinalizar se os clientes continuarão com a 

marca eleita por eles ou se vão trocá-las por outra, (Zeithaml et al., 1996.) Nesse 

sentido, (Shankar et al. 2000), ressaltam que tanto a lealdade como a atitude 

compreendem-se como engajamentos em longo prazo, o que não pode ser 

conclusivo diante da mera aquisição recorrente de um cliente. Nesse sentido, 

Morgan e Hunt  (1994) acrescentam que a lealdade atitudinal é caracterizada por 

uma ligação afetivo/positiva, proporcionada pelo desejo de continuar se 

relacionando. Assim, essa ramificação da lealdade pode contribuir para a construção 

de um laço emocional que dificulta a saída de clientes de organização, sobretudo em 

circunstâncias não contratuais, onde há algum tipo de conveniência para ambos.  

 

2.5.2 Fases da lealdade 

 

A lealdade é formada por vários construtos relacionados entre si. Nessa perspectiva, 

Gwinner e Gremler (1998), advertem sobre a aplicação do critério da lealdade 
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originada por apenas um construto, podendo causar equívocos, para a compreensão 

precisa desse fenômeno. Nesse contexto, Oliver (1999) e Alzira (2004) sustentam 

que a lealdade se forma por quatro fases: lealdade cognitiva, lealdade afetiva, 

lealdade conativa e lealdade de ação.  

Sustentada pela preferência, a lealdade cognitiva se impõe meramente pela crença 

de que a empresa ou marca em questão, ofereça um desempenho melhor em 

relação às outras opções, cujas propriedades o consumidor possa, previamente, ter 

buscado por informações. 

 

Existem diferentes formas de construir a lealdade. A lealdade afetiva sustenta-se 

sobre o afeto pela marca e é consolidada pela satisfação, preferência e o 

envolvimento com o cliente. Diferentemente, a lealdade conativa, é amparada por 

sucessivas interações positivas de afeto pela marca, decorrente da intenção de 

compras recorrentes. Por outro lado, a lealdade de ação, é consequência das 

intenções previamente assimiladas que se convertem em ação e são dotadas de 

uma vontade suplementar, capaz de vencer barreiras que venham a inibir o a ação 

de compra.  

 

Pela perspectiva de Dick e Basu (1994), as fases da lealdade advêm de uma 

robusta atitude relativa, concernente a uma marca específica e a um alto 

comportamento de compras sucessivas. Para esses autores, uma atitude relativa se 

complementa pela intensidade com que o resultado de uma análise do consumidor 

de uma marca sobrepõe a outra. Enquanto que a intenção de consumo tem a ver 

com compras repetitivas. Nesse sentido, esses autores apontam condições 

diferentes de comportamentos do consumidor diante da interdependência entreposta 

pela atitude e repetição de consumo: lealdade verdadeira, lealdade latente, lealdade 

espúria e ausência de lealdade. 

 

Dick e Basu (1994) argumentam ainda que a lealdade verdadeira transcorre na 

medida em que o consumidor se mostra em alta atitude relativa, no que tange 

especificamente uma marca e um alto comportamento de reiteradas compras. O 

entendimento da lealdade latente se verifica quando o consumidor mostra uma alta 

atitude pela marca em detrimento ao comportamento várias compras, provenientes 

dos fatores circunstanciais do ambiente ou por uma determinada situação. A 
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lealdade espúria diz respeito aos consumidores que constantemente compram a 

mesma marca, não lhes importando se a mesma tenha ou não características 

diversas das outras; A frequência de consumo é atribuída pelas situações das quais 

não há alternativas disponíveis; evidentemente a ausência da lealdade é observada 

quando não há diferenciamento de marca pelos consumidores e quando o 

comportamento de compras sucessivas é baixo. 

 

2.5.3 A estratégia da lealdade 

 

Em uma situação em que a lealdade dos consumidores se apresente em declínio, 

promover uma ação direcionada à obtenção da lealdade, torna-se um desafio cada 

vez mais complexo. Entretanto, se existir uma predisposição de escolha pelos 

consumidores ou se estes perceberem que a empresa é a melhor opção do 

mercado, a circunstância poderá trazer resultados favoráveis nesse caso. Oliver 

(1999), Rowley e Dawes (2000).  

 

Nesse contexto, uma empresa poderá ser bem-sucedida se existir uma cultura de 

preservação da lealdade do cliente, funcionário ou do investidor. Para tanto, 

Reichheld (1994), aponta que, para que se estabeleça pressupostos básicos na 

estratégia da lealdade do cliente, uma organização poderá: 1) agregar valor ao 

cliente, superior às ofertadas pela concorrência; 2) procurar perfis adequados de 

clientes; 3) desenvolver sistemas de conquista; 4) conquistar a lealdade dos clientes 

certos; 5) selecionar funcionários apropriados à sua respectiva função.  

 

2.5.4 Determinantes da lealdade 
 

Garbarino e Johnson (1999) sublinham no seu estudo, dois tipos de mediadores 

entre a satisfação, confiança e comprometimento. Para os autores a satisfação é a 

mediadora de intenções futuras dos clientes eventuais, ao passo que a confiança e 

comprometimento são mediadores para intenções futuras dos clientes regulares. A 

lealdade incorpora uma parte significativa de confiança e é entendida como um 

relevante construto que propicia o comprometimento nas relações de negócios, 

Gundlach e Murphy (1993). Diversas contribuições empíricas deixam claro que a 

confiança é um predecessor da lealdade e comprometimento, (Morgan e Hunt, 1994; 

Macintosh e Lockshin, 1997;; Mukherjee e Nath, 2003;  
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A confiança leva a altos níveis de lealdade e é considerada como o principal 

constructo que leva ao comprometimento nas trocas relacionais (Gundlach e Murphy 

1993). Vários estudos empíricos evidenciam que a confiança antecede o 

comprometimento (Morgan e Hunt, 1994; Macintosh e Lockshin, 1997; Mukherjee e 

Nath, 2003. Assim, a satisfação é um dos principais construtos para a formação da 

lealdade, visto que, não pode existir lealdade se a satisfação não estiver presente 

nesse contexto, Oliver (1999). Para o autor, a satisfação prediz a construção da 

lealdade, entretanto, não é a única dimensão que determina essa lealdade. 

 

Dessa forma, em vista à revisão da multíplice literatura examinada e apreciada, 

foram selecionados, como determinantes centrais da lealdade, a satisfação e 

confiança além de outros que os antecedem com qualidade e valor percebido.  

 

2.6 Modelo teórico para análise dos construtos relacionados 

 

Ao longo do tempo, desenvolveram-se diversos modelos teóricos para analisar a 

correlação entre os construtos que firmam e desenvolvem as ligações entre os 

clientes e as organizações. Conforme as concepções de Berry e Parasuraman 

(1991) e Fornell e Jonhson (1996), propõe-se um modelo que expressa a influência 

da satisfação, qualidade percebida, valor percebido e confiança como determinantes 

da lealdade.  

 

No diagrama apresentado pela Figura 3, a qualidade percebida impacta diretamente 

na percepção de valor, na satisfação e na confiança do consumidor. O valor 

percebido afeta de forma direta a satisfação e a lealdade. A satisfação influencia 

diretamente a confiança e a lealdade. A lealdade recebe efeitos diretos do valor 

percebido, da satisfação e da confiança dos clientes. 
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Figura 3 - Modelo de formação da lealdade. 
 
Fonte: adaptado de Berry, L., & Parasuraman, A. (1991). Marketing services: competing through 

quality. New York: The Free Press. p.148.; Fornell, C., & Johnson, M. D. (October, 1996). The 

American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings. The Journal of Marketing, v.60. 

p.8. 
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3 Metodologia 

 

Com o propósito de esclarecer a problemática desta dissertação e respaldado pela 

literatura própria ao tema, este capítulo apresenta a metodologia que foi aplicada 

neste estudo. Nesse processo, está relacionada a natureza desta pesquisa e os 

procedimentos metodológicos que foram nela dispostos, desde a definição da 

população e amostra, até a estratégia de tratamento e análise de dados.   

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

A natureza deste estudo enquadra-se em uma pesquisa descritiva com abordagem 

quantitativa. Malhotra (2012) considera que pesquisa descritiva é uma investigação 

conclusiva, cujo propósito é descrever o objeto do estudo. Por outro lado, Oliveira 

(2001) acrescenta que a pesquisa quantitativa se orienta por mensurar elementos 

como: pontos de vista; dados; informações e outros afins que podem ser obtidos por 

questionários ou por diversas formas de coleta que envolvem as técnicas que se 

situam sob o domínio da estatística e suas ramificações, como o método survey, em 

questão. 

Como apontado por Malhotra (2001) a aplicação do método survey tem por objetivo 

apurar as respostas sobre as indagações, no tocante às reações, hábitos, intenções, 

motivações, intuito, características pessoais ou demográficas e outras expressões 

que se relacionam com os indivíduos de uma amostra. 

Nesse sentido, Gil (1999), salienta que as principais etapas da pesquisa survey 

podem ser relacionadas da seguinte forma: (I) a criação do instrumento de coleta de 

dados, (II) o pré-teste do questionário, (III) a seleção da amostra, (IV) coleta, (V) 

análise dos dados e (VI) interpretação e apresentação de os resultados.  

Condizente com a afirmação de Malhotra (2001), a pesquisa veiculada pela web, 

que se utiliza de formulários em suas explorações, oferece um relevante alternativa. 

Possuindo um baixo custo relativo e um alto desempenho de operação, possibilita 

ao pesquisador a inclusão de espaços, caixas de seleção e outros meios de 

resposta. A inserção de dados pelos respondentes pode ser controlada 

automaticamente pelo operador do aplicativo, de acordo com o que é requerido pelo 

estudo.  
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Malhotra (2001) aponta que a diversidade de dados envolve elementos que 

expressam características semelhantes as quais podem ser tabuladas, mensuradas 

e ponderadas para que se atribua consistência aos itens a serem considerados na 

análise. Ainda, segundo aponta Malhotra (2001), para se determinar a quantidade 

ideal de indivíduos que irão compor uma amostra representativa de uma população, 

utiliza-se recursos fundamentados no campo da estatística. 

Os procedimentos metodológicos efetivados nesta pesquisa, são a seguir 

explorados.  

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

3.2.1 População e amostra 

 

Atendendo ao objetivo desta dissertação foi eleita, para participar da pesquisa, a 

população de candidatos e ex-candidatos do sexo masculino e feminino, maiores de 

18 anos em processo ou credenciados para habilitação veicular nas categorias “A” 

ou “B,” a menos de dois anos.  

Para pesquisar essa população, foi selecionada uma amostra de pessoas, com as 

características acima definidas e com fácil acesso ao canal de comunicação 

eletrônica. O objetivo desse procedimento foi acessar o máximo possível de 

indivíduos, no tempo exequível e que retratasse as características populacionais no 

âmbito da formação de condutores provenientes da localidade citada.  

A amostra populacional representada neste trabalho reuniu 122 respondentes e se 

classifica como não probabilística e intencional. Aakera, Kumar e Day (2004), 

assinalam que esse tipo amostragem se define pela seleção deliberada dos 

elementos de uma amostra e que esses estão subordinados pelos critérios e análise 

do pesquisador. 

 

O tamanho da amostra propugnada para uma pesquisada dessa natureza encontra 

respaldo em duas vertentes principais da literatura. A primeira formulação está 

embasada no cálculo da amostra para atender estimação por intervalo de confiança. 

Neste caso a amostra deve ser calculada utilizando-se a expressão a seguir. 

. 
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Equação 1 – Estimativa por intervalo de confiança 
Fonte: Levine, D. M., & all, e. (2000). teoria e aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 

 
Onde: 

no = número de indivíduos da amostra;  

Zα/2 = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;  

p = proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria de 

interesse do estudo;  

q = proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria de 

interesse do estudo; e  

E = margem de erro máximo de estimativa.  

 

Se “p” e “q” não forem conhecidos exige-se que se substituam os valores 

populacionais p e q, por valores amostrais pˆ e qˆ. Caso pˆ e qˆ também 

sejam valores desconhecidos, iremos substituí-los por 0,5 para se obter a 

estimativa expressa na equação 2 abaixo (Levine et al., 2000): 

 

Equação 2 - Cálculo onde há a omissão de “p” e “q” 
Fonte: Levine, D. M., & all, e. (2000). teoria e aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 

 
Para o nível de confiança de 95% (Z= 1,96) e margem de erro de 6%, o tamanho da 

amostra é de 267 elementos, considerando-se uma população infinita. Nos últimos 

dois anos, a unidade de análise foi frequentada por cerca de 950 clientes. 

Considerando que a população é finita, o tamanho da amostra deve ser recalculado 

conforme a Equação 3 abaixo. 

N/1 0

0






+
=  

Equação 3 – Dimensionamento de amostra, população finita.  
Fonte: Levine, D. M., & all, e. (2000). teoria e aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 

 
A amostra da presente pesquisa seria então igual a 209 questionários respondidos. 

Como a amostra obtida foi constituída por 122 entrevistados, para a confiança de 

95%, implica uma margem de erro de 7,5 %. 
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A segunda abordagem para o dimensionamento da amostra, provém dos estudos da 

análise multivariada, quando se recomenda que o tamanho da amostra seja igual a 5 

a 10 vezes o número de questões formuladas para a obtenção dos construtos do 

modelo. Como o questionário é composto por 30 questões referentes aos 

construtos, a amostra deveria conter de 150 a 300 respondentes.  

 

Foi utilizado o programa Smartpls para a elaboração de equações estruturais, como 

parte da análise multivariada do modelo proposto. Uma das vantagens desse 

programa constitui a possibilidade de utilização de amostras menores como a obtida 

no presente estudo.  

 

i. Coleta de dados. 

 

Para obter-se os dados relativos ao objeto do estudo, foi elaborado um questionário 

composto por 33 perguntas, das quais, 30 questões, fundamentadas na literatura, 

concernentes aos construtos: qualidade percebida; valor percebido; satisfação; 

confiança e lealdade. Três perguntas foram dirigidas para a caracterização da 

amostra. Este questionário foi avaliado por meio de um pré-teste. O questionário 

final aplicado encontra-se no apêndice A.  

A aplicação desse questionário foi facilitada pelo uso do aplicativo Google Forms. O 

questionário foi disponibilizado por meio de e-mail, redes sociais e um terminal de 

computador, localizado na unidade de análise. Foram obtidos 122 questionários 

válidos que compuseram a amostra desta pesquisa.  

 

ii. Estratégia para análise dos dados 

 

Para a análise dos dados foram utilizadas técnicas da estatística descritiva e 

inferencial e a modelagem de equações estruturais. Tendo em vista a complexidade 

dos cálculos necessários foram utilizados os aplicativos SPSS (Statiscal Package for 

Social Sciences) e o Smartpls program.  

Os resultados obtidos nesse procedimento estão demonstrados no capítulo seguinte 

desta dissertação.  
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

O presente capítulo está dedicado à apresentação e análise dos resultados, a partir 

dos dados obtidos com a aplicação da pesquisa de campo, explorando os cinco 

construtos: satisfação do cliente; qualidade percebida; confiança; percepção de 

valor; lealdade, no contexto da formação de condutores de veículos automotores. 

A análise está organizada em sequência que explora os seguintes conteúdos: 1) 

auditoria dos dados da pesquisa, por meio de MVA – Missing Value Analisys, e da 

análise de outliers (ou dados extremos); 2) teste da escala utilizada para avaliação 

dos construtos do modelo, 3) análise da performance das variáveis e dos construtos 

relativos ao serviço prestado e 4) testes de relações de dependências estabelecidas 

no modelo analítico por meio de equações estruturais. 

 

4.1 Auditoria dos dados da pesquisa 

 

Não foram observados dados ausentes no conjunto de indicadores formadores dos 

construtos do modelo e também nas variáveis de caracterização da amostra. 

Para identificação de outliers univariados procedeu-se à padronização das variáveis 

(Z) e, em seguida, foram avaliados os casos com Zescore maior que |3,29| para a 

referida variável. A padronização consiste em expressar as variáveis em termos de 

unidades de desvio padrão. A operacionalização consiste em subtrair a variável da 

sua média e dividi-la pelo desvio padrão, de modo que tenha média zero e variância 

igual a um. 

A fórmula para a padronização das variáveis está apresentada na Equação 3.  

Z =  
(X − X̅)

σ
 

 

Equação 3 – Padronização das variáveis  
Fonte: Levine, D. M., & all, e. (2000). teoria e aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 

 
Os outliers multivariados podem ser diagnosticados com base na medida D² de 

Mahalanobis. De acordo com Hair et al. (2009), tal medida verifica a posição de cada 

observação comparada com o centro de todas as observações em um conjunto de 

variáveis, sendo que, ao final, é realizado um teste qui-quadrado. Valores mais 

elevados de D² representam observações muito afastadas da distribuição geral de 

observações neste espaço multidimensional. Os indivíduos que apresentam uma 



43 
 

significância da medida inferior a 0,001 podem ser considerados outliers 

multivariados. 

Foram encontrados 67 outliers univariados e 24 outliers multivariados. Por acreditar-

se que as observações frequentemente sejam casos válidos da população e que, 

caso sejam eliminadas, podem limitar a generalidade da análise multivariada, apesar 

de possivelmente melhorar seus resultados (Hair et al., 2009), muitas vezes opta-se 

por não excluir nenhum dos casos, procedimento adotado nesta dissertação. 

 

4.2 Linearidade dos dados 

 

 Muitas das técnicas multivariadas, incluindo a modelagem de equações estruturais 

utilizada na presente dissertação, são baseadas em medidas correlacionais de 

associação (Hair et al., 2009). Logo, é importante checar se a relação entre os 

dados em questão é linear (e não quadrática, por exemplo), por isso o cálculo das 

correlações é feito e sua significância é testada. 

Inicialmente foi aplicado o Teste de Bartlett de significância geral de todas as 

correlações em uma matriz de correlação (Hair et al., 2009). O Teste de Bartlett 

examina as correlações entre as variáveis de cada constructo e avalia se, 

coletivamente, existe inter-correlação significante. Caso o teste seja significativo, 

indica que há linearidade dos dados.  

 

A Figura 4 a seguir mostra existe significância estatística das correlações entre as 

variáveis, indicando a presença de linearidade dos dados. Reforçando a indicação 

da presença de linearidade dos dados, mais de 95% das correlações obtidas entre 

pares de indicadores, mostraram-se significativas ao nível de 95% de confiança. 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.847 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2928.691 

df 406 

Sig. .000 

 
Figura 4 Teste de Bartlett 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
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4.3 Normalidade dos dados 
 

O teste K-S de Kolmogorov-Smirnov mostrou que as variáveis observáveis não 

seguem a Distribuição Normal. A distribuição normal é uma distribuição de 

probabilidade amplamente conhecida e utilizada. As principais técnicas estatísticas 

são baseadas na distribuição normal, assumindo que os dados estão igualmente 

distribuídos ao redor da média, em “formato de sino”. Logo, o termo normalidade dos 

dados é relativo à suposição de que os dados seguem distribuição normal, o que 

frequentemente não é o caso observado. “Desvios de normalidade” são referentes 

aos dados que não seguem distribuição normal e, consequentemente, não podem 

ser usados em técnicas que utilizam esta distribuição de probabilidade. O fato de 

que os dados obtidos nesta pesquisa estarem em uma escala discreta e finita e, 

consequentemente, não seguem distribuição normal, dificulta a utilização da técnica 

de equações estruturais CBSEM (Marôco, 2010) e é por isso que o PLS é adotado. 

O método baseado em mínimos quadrados parciais (PLS) não requer que o critério 

da normalidade dos dados seja satisfeito. 

 

4.4 Modelagem de equações estruturais 

 

Para testar a escala utilizada na pesquisa e encontrar as relações entre os 

construtos do modelo para a formação da lealdade foi utilizada a modelagem de 

equações estruturais. O modelo proposto está representado a seguir pela figura 5. 
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Figura 5 - Modelo de equações estruturais 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O passo inicial da análise consiste em testar a escala utilizada na pesquisa 

avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, 

a validade convergente e a validade discriminante. 

 

A confiabilidade do indicador é avaliada pela proporção da variância de um indicador 

que pode ser explicada pela variável latente subjacente. Cargas fatoriais iguais ou 

superiores a 0,70 indicam a existência de confiabilidade do indicador e justifica a sua 

inserção no modelo. Em pesquisas exploratórias cargas fatoriais acima de 0,40 são 

consideradas aceitáveis para certificar a confiabilidade do indicador (Hulland, 1999). 

A Figura 6 a seguir apresenta as cargas fatoriais dos indicadores presentes no 

modelo analítico da presente dissertação. Todos os indicadores apresentaram 

cargas fatoriais acima de 0,50, a maioria dos quais com cargas acima de 0,70. 

 

                  
Qualidade 
Percebida 

Valor 
Percebido Satisfação Confiança Lealdade 

Confiança1 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 

Confiança2 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 

Confiança3 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 

Confiança4 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 

      

Confiança5 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 

Confiança6 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 

Lealdade1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 

Lealdade2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 

Lealdade3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 

Lealdade4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 

Lealdade5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 

QualidadePercebida1 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 

QualidadePercebida2 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 

QualidadePercebida3 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 

QualidadePercebida4 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

QualidadePercebida5 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 

QualidadePercebida6 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 

QualidadePercebida7 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

Satisfação1 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 

Satisfação2 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 

Satisfação3 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 
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Satisfação4 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 

Satisfação5 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 

Satisfação6 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 

ValorPercebido1 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 

ValorPercebido2 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 

ValorPercebido3 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 

ValorPercebido4 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 

ValorPercebido5 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 

 
Figura 6 - Cargas fatoriais 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A presente dissertação é pioneira no setor de formação de condutores. Neste 

sentido guarda similaridades com uma pesquisa de natureza exploratória. Por este 

motivo optou-se neste trabalho em manter no modelo os indicadores que 

apresentassem cargas fatoriais acima de 0,40, desta forma todos os indicadores 

foram mantidos na análise. Como apresentado na Figura 7 a seguir, os demais 

critérios utilizados para testar a escala empregada nesta investigação, mostraram-se 

satisfatórios. Este fato reforçou o argumento favorável à permanência de todos os 

indicadores no modelo analítico. 

CONSTRUTOS 
    

AVE 
Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbach's 
Alpha Communality Redundancy 

QUALIDADE 
PERCEBIDA 0.45 0.85 0.00 0.79 0.45 0.00 

VALOR PERCEBIDO 0.48 0.82 0.47 0.73 0.48 0.22 

SATISFAÇÃO 0.66 0.92 0.70 0.89 0.66 0.36 

CONFIANÇA 0.59 0.90 0.74 0.86 0.59 0.18 

LEALDADE 0.63 0.89 0.61 0.85 0.63 0.23 

 

Figura 7 - Medidas para teste da escala 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Variância compartilhada 

 
Confiança Lealdade 

Qualidade 
Percebida Satisfação 

Valor 
Percebido AVE 

CONFIANÇA 1.00 0.54 0.57 0.72 0.44 0.59 

LEALDADE 0.54 1.00 0.39 0.58 0.36 0.63 
QUALIDADE 
PERCEBIDA 0.57 0.39 1.00 0.62 0.47 0.45 

SATISFAÇÃO 0.72 0.58 0.62 1.00 0.56 0.66 

VALOR PERCEBIDO 0.44 0.36 0.47 0.56 1.00 0.48 
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Figura 8 - Comparação da variância extraída (AVE) com a variância compartilhada 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apesar de não se poder demonstrar a validade discriminante mediante o critério de 

Fornell e Larcker (1981) o poder discriminante da escala pode ser verificado pelo 

critério das cargas fatoriais cruzadas, mostradas na Figura 9. Como mostra esta 

figura, a carga fatorial de cada indicador com o construto que reflete é superior às 

cargas fatoriais deste indicador com os demais construtos do modelo, com exceção 

de três entre os 29 indicadores da pesquisa. Portanto, pelo critério das cargas 

fatoriais cruzadas a validade discriminante da escala pode ser comprovada.  

 

CROSS LOADINGS CONFIANÇA LEALDADE 
QUALIDADE 
PERCEBIDA SATISFAÇÃO 

VALOR 
PERCEBIDO 

Confiança1 0.81 0.70 0.53 0.73 0.60 

Confiança2 0.86 0.65 0.62 0.75 0.52 

Confiança3 0.81 0.56 0.63 0.68 0.47 

Confiança4 0.70 0.58 0.62 0.61 0.51 

Confiança5 0.68 0.42 0.52 0.46 0.37 

Confiança6 0.74 0.43 0.58 0.63 0.56 

Lealdade1 0.49 0.75 0.38 0.49 0.47 

Lealdade2 0.54 0.72 0.52 0.59 0.53 

Lealdade3 0.69 0.81 0.57 0.64 0.47 

Lealdade4 0.62 0.84 0.52 0.66 0.47 

Lealdade5 0.55 0.82 0.46 0.59 0.43 

QualidadePercebida1 0.24 0.19 0.53 0.39 0.55 

QualidadePercebida2 0.26 0.19 0.55 0.41 0.38 

QualidadePercebida3 0.29 0.40 0.62 0.49 0.57 

QualidadePercebida4 0.37 0.28 0.56 0.28 0.25 

QualidadePercebida5 0.64 0.43 0.81 0.52 0.50 

QualidadePercebida6 0.84 0.69 0.79 0.79 0.55 

QualidadePercebida7 0.61 0.51 0.75 0.62 0.38 

Satisfação1 0.59 0.50 0.74 0.62 0.56 

Satisfação2 0.77 0.71 0.63 0.90 0.56 

Satisfação3 0.81 0.64 0.65 0.90 0.62 

Satisfação4 0.76 0.67 0.71 0.90 0.67 

Satisfação5 0.65 0.64 0.57 0.81 0.61 

Satisfação6 0.48 0.51 0.54 0.70 0.61 

ValorPercebido1 0.51 0.47 0.59 0.68 0.82 

ValorPercebido2 0.37 0.46 0.43 0.49 0.69 

ValorPercebido3 0.40 0.24 0.45 0.37 0.68 

ValorPercebido4 0.33 0.39 0.35 0.35 0.57 
ValorPercebido5 0.63 0.46 0.52 0.60 0.69 
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Figura 9 - Cargas fatoriais cruzadas 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 
A validade nomológica é o grau em que determinado construto se comporta como 

previsto dentro de uma rede conceitual de relações – ou rede nomológica (Cronbach 

& Meehl, 1955). A validade nomológica da escala utilizada na pesquisa está 

fundamentada na literatura apresentada no referencial teórico da dissertação. Os 

construtos, que são os pilares do modelo analítico, foram extensivamente 

estudados, enquanto as questões formuladas no questionário estão estribadas na 

teoria e em pesquisas realizadas sobre o tema da investigação. As variâncias 

compartilhadas presentes na Figura 8, confirmam que os construtos se relacionam 

entre si conforme preconizado pela teoria, sustentando a validade nomológica da 

escala. 

 

Um dos papéis da orientação e da defesa da dissertação é garantir a validade de 

face da escala utilizada na pesquisa. A presença do orientador durante o 

desenvolvimento da pesquisa e de nomeados pesquisadores na banca de defesa da 

dissertação garante a confirmação da validade de face da escala construída para a 

presente investigação. 

Depois de confirmadas a validade convergente, a validade discriminante, a validade 

de face e a validade nomológica da escala, é a seguir analisado o desempenho dos 

indicadores e dos construtos que refletem. A Tabela 2 mostra a média e o desvio 

padrão de cada indicador presente no modelo conceitual. 

Tabela 2 - Estatística descritiva dos indicadores 
 

Indicadores  
Média 

Desvio 
Padrão 

Confiança_3 O CFC Cidade tem competência para realizar os serviços que 
oferece.  

4.92 .275 

Qualidade_Percebida_7 A equipe do CFC Cidade sempre me atendeu 
atenciosamente. 

4.91 .340 

Qualidade_Percebida_5 A equipe do CFC Cidade me atende com agilidade.  4.91 .315 

Qualidade_Percebida_4 Eu sempre recebi o retorno de minhas solicitações com 
prontidão.   

4.91 .315 

Valor_Percebido_3 O CFC Cidade oferece facilidade para pagamento de seus 
serviços. 

4.90 .373 

Confiança_6 O CFC Cidade é uma empresa correta.  4.90 .325 

Valor_Percebido_5 É fácil chegar no CFC Cidade. 4.89 .335 

Qualidade_Percebida_6 A equipe do CFC Cidade se interessa pela aprovação 
dos alunos.  

4.89 .430 
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Confiança_1 Confio no profissionalismo do CFC Cidade. 4.89 .345 

Qualidade_Percebida_2 O CFC Cidade possui recursos didáticos atualizados. 4.89 .345 

Satisfação_3 Estou satisfeito em me habilitar no CFC Cidade.  4.88 .418 

Satisfação_4 O processo de habilitação no CFC Cidade atende às minhas 
expectativas. 

4.87 .385 

Lealdade_3 Se for preciso, eu vou utilizar os serviços do CFC Cidade 
novamente. 

4.87 .363 

Confiança_2 As minhas dúvidas sempre foram solucionadas pelos instrutores 
de direção. 

4.84 .530 

Qualidade_Percebida_1 O CFC Cidade possui um ambiente agradável. 4.82 .530 

Confiança_5 O CFC Cidade resolve adequadamente os problemas que surgem. 4.82 .498 

Lealdade_4 Quando alguém me pede referências, eu sempre indico o CFC 
Cidade.   

4.80 .524 

Satisfação_1 A aprendizagem teórica no CFC Cidade  atendeu às minhas 
expectativas. 

4.80 .584 

Satisfação_2 O treinamento de direção no CFC Cidade atendeu às minhas 
expectativas.  

4.80 .529 

Lealdade_5 No meu conceito, o CFC Cidade é a melhor autoescola de Santa 
Luzia. 

4.71 .596 

Valor_Percebido_4 O CFC Cidade oferece muitas opções de horário de aula.   4.70 .639 

Confiança_4 Os veículos de aprendizagem do CFC Cidade são confiáveis. 4.70 .715 

Lealdade_1 Quando se fala em “autoescola” o CFC Cidade é sempre o primeiro 
nome que vem em minha mente.  

4.67 .609 

Lealdade_2 Até o presente momento eu adoro o CFC Cidade. 4.66 .598 

Qualidade_Percebida_3 O CFC Cidade possui instalações modernas e 
adequadas. 

4.66 .625 

Satisfação_5 Estou satisfeito com o tempo gasto para a minha habilitação. 4.60 .810 

Valor_Percebido_1 Habilitar-se com o CFC Cidade proporciona economia de 
tempo. 

4.60 .700 

Satisfação_6 Estou satisfeito com o custo para a minha habilitação no CFC 
Cidade. 

4.45 .972 

Valor_Percebido_2 O CFC Cidade tem bons preços de mercado. 4.38 .836 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme a Figura 10 os indicadores relativos a todos os construtos tiveram 

avaliação média acima de 4, que, no questionário, reflete a avaliação “concordo 

parcialmente”, mostrando bom desempenho. Os indicadores mais bem avaliados 

foram:  

Indicadores  
Média 

Desvio 
Padrão 

Confiança_3 O CFC Cidade tem competência para realizar os serviços que 
oferece.  

4.92 .275 

Qualidade Percebida_7 A equipe do CFC Cidade sempre me atendeu 
atenciosamente. 

4.91 .340 

Qualidade Percebida_5 A equipe do CFC Cidade me atende com agilidade.  4.91 .315 

Qualidade Percebida_4 Eu sempre recebi o retorno de minhas solicitações com 
prontidão.   

4.91 .315 

Valor Percebido_3 O CFC Cidade oferece facilidade para pagamento de seus 
serviços. 

4.90 .373 

Confiança_6 O CFC Cidade é uma empresa correta.  4.90 .325 
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Figura 10 - Indicadores relativos a todos os construtos 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

O indicador com pior avaliação foi:  Valor_percebido_2 - O CFC Cidade tem bons 

preços de mercado, com média igual a 4,38. 

A Figura 11 mostra as avaliações de cada construto do modelo. O construto mais 

bem avaliado foi a Qualidade Percebida, com média igual a 4,85, seguido de perto 

pelo construto Confiança, com média igual a 4,84, e o construto com pior avaliação 

foi o Valor Percebido com média igual a 4,70. Todos os construtos receberam 

avaliações acima de 4. 

 

Estatísticas Descritivas 

  Mean 
 

Std. Deviation 
 

Qualidade Percebida 4.85 .28 

Confiança 4.84 .34 

Lealdade 4.74 .43 

Satisfação 4.73 .49 

Valor Percebido 4.70 .41 

 
Figura 11 - Estatística descritiva dos construtos 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 
Tem especial interesse para a presente dissertação, encontrando-se manifesto nos 

objetivos específicos formulados, a investigação das relações existentes entre os 

construtos sustentadores do modelo analítico proposto. Tais relações de influência 

estão presentes na Figura 5 – Modelo de equações estruturais, obtida previamente 

com a finalidade de elaboração do teste da escala. As relações existentes no 

modelo serão a seguir exploradas. 

 

A Figura 12 apresenta os coeficientes padronizados da relação linear de influência 

entre os construtos, apresentados na Figura 6. Pode-se observar que o maior 

impacto direto, representado pelo maior coeficiente de caminho (0,687), diz respeito 

a dependência do Valor Percebido com relação à Qualidade Percebida. 
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Figura 12 - Coeficientes padronizados de caminhos 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 
Entretanto, é importante conhecer o impacto total de cada construto em relação aos 

demais. O impacto total leva em consideração o impacto direto e também o impacto 

indireto que constitui os caminhos por meio de outros construtos até chegar ao 

construto que recebe o efeito. A Figura 13 apresenta os impactos diretos, indiretos e 

totais das relações apresentadas no modelo conceitual. 

 

 

Relação entre os Construtos do Modelo 
Impacto 
Direto 

Impacto 
Indireto 

Impacto Total 

CONFIANÇA -> LEALDADE 0.326 0.000 0.326 

QUALIDADE PERCEBIDA -> CONFIANÇA 0.235 0.522 0.757 

QUALIDADE PERCEBIDA -> LEALDADE 0 0.633 0.633 

QUALIDADE PERCEBIDA -> SATISFAÇÃO 0.526 0.264 0.790 

QUALIDADE PERCEBIDA -> VALOR PERCEBIDO 0.687 0.000 0.687 

SATISFAÇÃO -> CONFIANÇA 0.66 0.000 0.660 

SATISFAÇÃO -> LEALDADE 0.449 0.215 0.664 

VALOR PERCEBIDO -> CONFIANÇA 0 0.254 0.254 

VALOR PERCEBIDO -> LEALDADE 0.046 0.255 0.301 

VALOR PERCEBIDO -> SATISFAÇÃO 0.384 0.000 0.384 

 
Figura 13 - Impacto direto, indireto e total 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
 

Portanto, além do impacto direto, é importante reconhecer também o impacto total 

de cada construto sobre a Lealdade. O impacto direto é obtido diretamente do 

modelo representado pela Figura 5. O impacto total corresponde ao impacto direto 

Construto em 
Análise Confiança Lealdade 

Qualidade 
Percebida Satisfação 

Valor 
Percebido 

Confiança 0.000 0.326 0.000 0.000 0.000 

Lealdade 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Qualidade 
Percebida 0.235 0.000 0.000 0.526 0.687 

Satisfação 0.660 0.449 0.000 0.000 0.000 

Valor Percebido 0.000 0.046 0.000 0.384 0.000 
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somado às influências indiretas que são obtidas pela multiplicação dos coeficientes 

de caminho do construto em foco sobre a Lealdade. Os impactos diretos e totais 

sobre a Lealdade estão dispostos na Figura 13 

 

É relevante observar que a Lealdade sofre os maiores impactos diretos da 

Satisfação (0,449) e da Confiança (0,326) e o menor efeito direto do Valor Percebido 

(0,046). Entretanto, considerando o impacto total, a Lealdade recebe a maior 

influência da Satisfação (0,664) e da Qualidade Percebida (0,633). A influência total 

da Confiança sobre a Lealdade (0,326) é bem inferior à influência da Qualidade 

Percebida, tendo em vista a existência de muitos caminhos que conectam a 

Qualidade Percebida à Lealdade. Em outras palavras, a Lealdade recebe o efeito da 

Qualidade Percebida por meio de vários vetores que as conectam. O Valor 

Percebido continua exercendo a menor influência total sobre a Lealdade (0,301). 

 
Tabela 3 - Impacto direto, indireto e total sobre a Lealdade 
 

IMPACTOS SOBRE A LEALDADE 

 
DIRETO INDIRETO TOTAL 

CONFIANÇA 0.326 0.000 0.326 

LEALDADE 0.000 0.000 0.000 

QUALIDADE PERCEBIDA 0 0.633 0.633 

SATISFAÇÃO 0.449 0.215 0.664 

VALOR PERCEBIDO 0.046 0.255 0.301 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Para verificar a significância estatística dos coeficientes de caminhos do modelo 

estabelecido, é aplicado o método “bootstrapping”, que consiste em gerar amostras 

aleatórias, a partir da amostra coletada. O diagrama do modelo contendo os valores 

da estatística t, em lugar dos coeficientes de caminho, está apresentado na Figura 

14. 
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Figura 14 - Modelo analítico com valores da estatística “t” 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Os elevados valores da estatística t para as cargas fatoriais mostram que existe 

significância estatística na relação entre indicadores e construtos, que constitui outra 

forma de comprovar a confiabilidade dos indicadores. Os valores das cargas fatoriais 

iniciais, que coincidem com os valores apresentados na Figura 9 – Cargas fatoriais, 

e os valores obtidos pelo método bootstrapping, estão dispostos na Tabela 5. O 

valor crítico de t, para o teste bi-caudal ao nível de 5% de significância e 199 graus 

de liberdade, tendo em vista as 200 amostras geradas pelo método boostrapping, é 

igual a 1,972. Portanto todos os valores da estatística t mostrados na Tabela 5 são 

superiores ao valor crítico de t e as cargas fatoriais refletem significativamente os 

respectivos construtos. 

, 
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Tabela 4 - Teste de significância das cargas fatoriais pelo método “bootstrapping” 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 
 

 
 
 

Indicadores dos Construtos 
 

 
Original 

Sample (O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 

Confiança1 <- CONFIANÇA 0.248 0.257 0.061 0.061 4.040 

Confiança2 <- CONFIANÇA 0.248 0.247 0.041 0.041 6.014 

Confiança3 <- CONFIANÇA 0.224 0.234 0.050 0.050 4.460 

Confiança4 <- CONFIANÇA 0.216 0.219 0.055 0.055 3.948 

Confiança5 <- CONFIANÇA 0.163 0.154 0.044 0.044 3.741 

Confiança6 <- CONFIANÇA 0.194 0.190 0.037 0.037 5.273 

Lealdade1 <- LEALDADE 0.211 0.207 0.038 0.038 5.562 

Lealdade2 <- LEALDADE 0.245 0.254 0.050 0.050 4.883 

Lealdade3 <- LEALDADE 0.283 0.277 0.034 0.034 8.289 

Lealdade4 <- LEALDADE 0.276 0.271 0.028 0.028 9.822 

Lealdade5 <- LEALDADE 0.247 0.255 0.036 0.036 6.812 

QualidadePercebida1 <- 
QUALIDADE PERCEBIDA 0.169 0.168 0.042 0.042 4.078 

QualidadePercebida2 <- 
QUALIDADE PERCEBIDA 0.154 0.158 0.051 0.051 2.999 

QualidadePercebida3 <- 
QUALIDADE PERCEBIDA 0.195 0.198 0.053 0.053 3.682 

QualidadePercebida4 <- 
QUALIDADE PERCEBIDA 0.133 0.135 0.049 0.049 2.727 

QualidadePercebida5 <- 
QUALIDADE PERCEBIDA 0.243 0.239 0.028 0.028 8.633 

QualidadePercebida6 <- 
QUALIDADE PERCEBIDA 0.323 0.315 0.049 0.049 6.570 

QualidadePercebida7 <- 
QUALIDADE PERCEBIDA 0.239 0.222 0.059 0.059 4.049 

Satisfação1 <- SATISFAÇÃO 0.189 0.187 0.033 0.033 5.692 

Satisfação2 <- SATISFAÇÃO 0.222 0.220 0.017 0.017 13.087 

Satisfação3 <- SATISFAÇÃO 0.223 0.222 0.018 0.018 12.295 

Satisfação4 <- SATISFAÇÃO 0.227 0.230 0.020 0.020 11.309 

Satisfação5 <- SATISFAÇÃO 0.199 0.203 0.024 0.024 8.461 

Satisfação6 <- SATISFAÇÃO 0.168 0.171 0.024 0.024 6.994 

ValorPercebido1 <- VALOR 
PERCEBIDO 0.364 0.366 0.065 0.065 5.635 

ValorPercebido2 <- VALOR 
PERCEBIDO 0.286 0.286 0.054 0.054 5.267 

ValorPercebido3 <- VALOR 
PERCEBIDO 0.224 0.233 0.064 0.064 3.517 

ValorPercebido4 <- VALOR 
PERCEBIDO 0.225 0.220 0.048 0.048 4.705 

ValorPercebido5 <- VALOR 
PERCEBIDO 0.328 0.304 0.055 0.055 5.940 
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Para analisar a significância das relações entre os construtos, foi elaborada a Tabela 

5 contendo a estatística t comparada com o valor crítico de t, para cada relação 

estabelecida no modelo analítico. 

 
Tabela 5 - Teste de significância dos construtos pelo método “bootstrapping” 
 

                                     

Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 

CONFIANÇA -> LEALDADE 0.326 0.347 0.176 0.176 1.854 

QUALIDADE PERCEBIDA -> 
CONFIANÇA 0.757 0.777 0.073 0.073 10.356 

QUALIDADE PERCEBIDA -> 
LEALDADE 0.633 0.634 0.092 0.092 6.882 

QUALIDADE PERCEBIDA -> 
SATISFAÇÃO 0.790 0.793 0.064 0.064 12.427 

QUALIDADE PERCEBIDA -> 
VALOR PERCEBIDO 0.687 0.716 0.074 0.074 9.299 

SATISFAÇÃO -> CONFIANÇA 0.660 0.630 0.136 0.136 4.844 

SATISFAÇÃO -> LEALDADE 0.664 0.625 0.154 0.154 4.303 

VALOR PERCEBIDO -> 
CONFIANÇA 0.254 0.240 0.096 0.096 2.652 

VALOR PERCEBIDO -> LEALDADE 0.301 0.306 0.127 0.127 2.366 

VALOR PERCEBIDO -> 
SATISFAÇÃO 0.384 0.381 0.133 0.133 2.894 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 
Como descrito, o valor crítico de t, para o teste bi-caudal ao nível de 5% de 

significância e 199 graus de liberdade, já que foram geradas 200 amostras pelo 

método bootstrapping, é igual a 1,972. Portanto todos os valores da estatística t 

mostrados na Tabela 5 com exceção da relação Confiança e Lealdade, são 

superiores ao valor crítico de t e as relações estabelecidas no modelo conceitual 

podem ser consideradas significativas. A influência da Confiança sobre a Lealdade 

também pode ser considerada significativa, entretanto ao nível de significância de 

6,5%, quando o valor crítico da estatística t é igual a 1,855.  Portanto, o modelo 

conceitual estabelecido para a presente investigação pode ser considerado 

adequado. 

A validade da escala e a significância das relações de influência formuladas 

permitem aplicações do modelo, como para conhecimento dos impactos diretos, 

indiretos e totais sobre os construtos, em particular sobre a Lealdade, resultantes de 

manipulação de indicadores. É possível também verificar a existência de diferenças 
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em avaliações de desempenho de cada construto em função de variáveis de 

caracterização da amostra. A título de exemplo, a seguir é apresentado o teste de 

diferença entre as avaliações médias dos construtos em função da categoria da 

habilitação obtida ou pretendida.  

 

A Figura 15 apresenta o teste da diferença das médias dos construtos em função da 

categoria de habilitação obtida ou pretendida. 

 

  
 

Categoria da 
Habilitação N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean t df 

Sig. (2-
tailed) 

 
Confiança   

Categoria A 16 4.90 .18 .05 .73 109 .46 

Categoria B 95 4.82 .38 .04 

 
Valor 

Percebido 
  

Categoria A 16 4.74 .45 .11 .57 109 .57 

Categoria B 95 4.67 .41 .04 

 
Qualidade 
Percebida 

  
Categoria A 16 4.88 .32 .08 .42 109 .68 

Categoria B 95 4.85 .27 .03 

 
Satisfação   

Categoria A 16 4.77 .52 .13 .46 109 .64 

Categoria B 95 4.71 .51 .05 

 
Lealdade   

Categoria A 16 4.75 .45 .11 .13 109 .90 

Categoria B 95 4.73 .43 .04 

 
Figura 15 - apresenta o teste da diferen2018ça das médias dos construtos 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
 

Os valores de (2-tailed) acima de 0,05 mostram que não existem diferenças 

significativas entre as avaliações médias dos dois grupos, categoria A e categoria B. 

 

Testes de significância estatística poderiam ser conduzidos considerando outras 

variáveis de caraterização da amostra, entretanto estes não constituem objetivos 

específicos da dissertação. Os objetivos específicos propostos na dissertação foram 

alcançados e serão consideradas a seguir as conclusões do estudo.  
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5 Conclusões, Limitações e Sugestões Para Novos Estudos 

 

Este estudo investigou a formação da lealdade dentro um ambiente econômico 

descendente e com competição acirrada. Foram pesquisados os principais 

construtos formadores da lealdade, segundo a literatura. Investigar as relações entre 

tais construtos e a lealdade constituiu o foco da dissertação. 

 

5.1 Conclusões do estudo 

 

O círculo competitivo, no qual se insere a unidade de análise da investigação, foi 

marcado pelo declínio da atividade econômica e altas taxas de desemprego. O 

cenário recessivo repercutiu sobre o setor de formação de condutores, diminuindo a 

demanda e estimulando o aumento da competição.  A queda da demanda ocorreu 

para todas as categorias de habilitação, A, B e AB, entretanto em menor intensidade 

na categoria A, devido ao maior aumento do número de veículos de duas rodas em 

circulação. 

 

Diante desse contexto, o marketing de relacionamento se torna ainda mais 

expressivo para consolidar a lealdade e o presente estudo contempla um modelo de 

formação deste construto. Este modelo considera a qualidade percebida, o a 

percepção de valor, a satisfação e a confiança, como dimensões determinantes do 

construto lealdade. Desta forma, foi estabelecido para esta dissertação o objetivo de 

obter a relação entre os construtos citados, no contexto de formação de condutores 

de veículos automotores terrestres. 

 

A pesquisa realizada foi de natureza descritiva com abordagem quantitativa. A 

população alvo foi constituída por candidatos e ex-candidatos do sexo masculino e 

feminino, maiores de 18 anos em processo ou credenciados para habilitação 

veicular nas categorias “A” ou “B” a menos de dois anos. Desta população foi 

extraída uma amostra de 122 respondentes ao questionário disponibilizado por meio 

eletrônico. O questionário foi composto por 33 perguntas, das quais, 30 questões, 

fundamentadas na literatura, concernentes aos construtos que estão retratados no  
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modelo citado acima, na Figura 3 e mais três outras que foram formuladas para a 

caracterização da amostra. 

 

Após realizada a pesquisa de campo, não foram constatados dados ausentes tendo 

em vista que todas as questões formuladas no questionário tinham o caráter de 

resposta obrigatória. Entretanto, dados extremos foram evidenciados, estes, todavia, 

foram mantidos na amostra por se encontrarem dentro dos limites da escala Likert 

aplicada.  

 

Para a modelagem de equações estruturais, foram previamente testadas as 

suposições do modelo envolvendo a linearidade e a normalidade dos dados. 

Enquanto a condição de linearidade dos dados foi satisfeita o mesmo no pode ser 

verificado para a condição da normalidade. Entretanto, para a aplicação do modelo 

estrutural foi aplicado o método PLS – Partial Least Square estimation, por meio do 

programa SmartPLS, que não requer a normalidade dos dados. 

 

Antes de se obter os resultados por meio do modelo estimado, foram avaliadas a 

confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade 

convergente e a validade discriminante, como critérios para teste da escala utilizada. 

Todos os testes acima mencionados apontaram para a aderência da escala 

empregada. 

 

Após confirmadas a validade convergente, a validade discriminante, a validade de 

face e a validade nomológica da escala, foi a seguir analisado o desempenho dos 

indicadores e dos construtos que refletem. Todos os indicadores alcançaram a 

avaliação média acima de 4.Na escala de Likert utilizada, o escore 4 reflete a 

avaliação “concordo parcialmente”, mostrando bom desempenho dos indicadores. 

Os indicadores mais bem avaliados foram: Confiança_3 - O CFC Cidade tem 

competência para realizar os serviços que oferece; Qualidade Percebida_7 - A 

equipe do CFC Cidade sempre me atendeu atenciosamente; Qualidade Percebida_5 

- A equipe do CFC Cidade me atende com agilidade; Qualidade Percebida_4 - Eu 

sempre recebi o retorno de minhas solicitações com prontidão; Valor Percebido_3 –  

O CFC Cidade oferece facilidade para pagamento de seus serviços e Confiança_6 - 

O CFC Cidade é uma empresa correta. O indicador com pior avaliação foi:  
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Valor_percebido_2 - O CFC Cidade tem bons preços de mercado, com média igual a 

4,38. 

Considerando os construtos do modelo, todos apresentaram o escore médio igual ou 

acima de 4,70, sendo Qualidade Percebida a dimensão com a melhor avaliação, 

com escore igual a 4,85. A dimensão que recebeu a menor avaliação foi o Valor 

Percebido, com média igual a 4,70. 

O estudo das relações entre os construtos revelou que a Lealdade sofre os maiores 

impactos diretos da Satisfação (0,449) e da Confiança (0,326) e o menor efeito 

direto do Valor Percebido (0,046). Considerando o impacto total, a Lealdade recebe 

a maior influência da Satisfação (0,664) e da Qualidade Percebida (0,633). A 

importância da Qualidade Percebida para a formação da Lealdade advém da 

existência de vários caminhos que as conectam. A menor influência total sobre a 

Lealdade (0,301) foi devida ao construto do Valor Percebido. 

 

A significância estatística dos coeficientes de caminhos do modelo estabelecido foi 

obtida pelo método “bootstrapping”. Elevados valores da estatística t para as cargas 

fatoriais mostraram que existe significância estatística na relação entre indicadores e 

construtos, confirmando a confiabilidade dos indicadores.  

 

Considerando as relações estabelecidas entre os construtos no modelo conceitual, 

apenas a influência da Confiança sobre a Lealdade não pode ser estatisticamente 

comprovada. A influência positiva dos demais construtos sobre a Lealdade pode ser 

estatisticamente comprovada. A influência da Confiança sobre a Lealdade pode ser 

considerada significativa, entretanto ao nível de significância de 6,5%, portanto, o 

modelo conceitual estabelecido para a presente investigação pode ser considerado 

adequado. 

 

A validade da escala e a significância das relações de influência formuladas 

permitem diversas aplicações do modelo. O modelo pode ser utilizado para estimar 

os impactos diretos, indiretos e totais sobre os construtos, em particular sobre a 

Lealdade, resultantes de manipulação de indicadores. O incremento no valor de um  

indicador provocará um aumento no construto o qual reflete e o novo valor do 

construto rebaterá sobre a Lealdade de acordo como formulado no modelo analítico.  
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Desta forma, um sistema de simulação pode ser concebido como quadro referencial 

do marketing de relacionamento. Teoricamente as mudanças nos indicadores e 

construtos refletem sobre a Lealdade que contribui para a manutenção e aquisição 

de clientes e aumento da receita. Subtraindo da receita, auferida pelo aumento da 

lealdade, os custos para aprimoramento dos indicadores ter-se-á o incremento nos 

lucros. Um sistema de simulação abrangente para o marketing de relacionamento 

pode ser desenvolvido a partir do modelo de formação da Lealdade desenvolvido na 

presente investigação. 

 

5.2 Limitações da pesquisa 

 

A principal limitação da pesquisa advém do tamanho da amostra pesquisado. A 

amostra populacional representada neste trabalho reuniu 122 respondentes e se 

classifica como não probabilística e intencional. A amostra, para atender estimação 

por intervalo de confiança, com a confiança de 95% e margem de erro de 6% 

deveria conter 267 elementos. Para atender os estudos da análise multivariada, se 

recomenda que o tamanho da amostra seja igual a 5 a 10 vezes o número de 

questões formuladas para a obtenção dos construtos do modelo. Como o 

questionário foi composto por 30 questões referente aos construtos, a amostra 

deveria conter de 150 a 300 respondentes. 

 

5.3 Sugestões para novos estudos 

 

O presente estudo foi conduzido em ambiente de intensa competição e elevada taxa 

de desemprego e no segmento de formação de condutores de veículos terrestres. 

Novos estudos podem ser realizados em diferentes contextos, incluindo a aplicação 

do modelo conceitual utilizado para uma comparação cross-cultural, comparando 

diferentes estados e até mesmo diversas nações. 

Estudos podem também ser desenvolvidos introduzindo novas variáveis no modelo 

de formação da Lealdade. Uma variável supostamente influenciadora do construto 

Lealdade constitui a Imagem institucional. A introdução de outras variáveis, como a  

imagem institucional no modelo pode permitir estimações mais precisas do construto 

Lealdade e adicionar novos insights nas relações conceituais. 
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