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FATORES QUE AFETAM A SATISFAÇÃO E A FIDELIDADE DO 

CONSUMIDOR: UM ESTUDO COM USUÁRIOS DE CALÇADO ESPORTIVO 

(TÊNIS), NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE NATAL. 

THATIANE FERNANDES DE MELO FEIJÓ. 

Outubro/2008 

Orientador: Reidson Pereira Gouvinhas 

Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção 

 Este trabalho tem como objetivo investigar os fatores que influenciam a satisfação e a 

fidelização dos usuários de tênis tendo como área de analise a região sul da cidade de 

Natal, capital do Rio Grande do Norte, utilizando-se como ferramenta de estudo os 

modelos nacionais de índice de satisfação. No presente trabalho foi utilizado o questionário 

como instrumento de coletas de dados baseado no novo modelo Norueguês proposto por 

Johnson et. al. (2001). A coleta de dados ocorreu durante o mês de maio e junho de 2008, 

onde foram entrevistados 450 usuários de tênis. Os principais resultados obtidos pela 

regressão linear múltipla e pela regressão logística, revelam que, a satisfação dos usuários 

com a marca do tênis é influenciada pela qualidade, conforto, material utilizado na 

fabricação e pelo preço, enquanto que a fidelidade é potencializada pela imagem da marca 

e pelo grau de satisfação do usuário com o tênis e com a marca do tênis. Já com relação à 

satisfação dos usuários com o tênis, esta satisfação é influenciada pela qualidade, conforto, 

peso do tênis e material utilizado, enquanto que a fidelidade é potencializada pela 

satisfação com a marca do tênis, com a possibilidade de pagar novamente o mesmo valor e 

pelo compromisso afetivo. Quanto ao tratamento de reclamações verificou-se não haver 

influencia direta na satisfação e fidelização do consumidor devido ao baixo número 

reclamações. 

Palavras chaves: Satisfação; Fidelidade; Tênis 
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fullfilment of requirements to the 

degree of Master of Science in Production Engineering 

FACTORS THAT AFFECT THE CONSUMER SATISFACTION AND LOYALTY: 

A STUDY WITH USERS OF SPORT SHOES (TENNIS), IN THE REGION 

SOUTHERN CITY OF NATAL 

THATIANE FERNANDES DE MELO FEIJÓ 

October/2008 

Thesis Supervisor: Reidson Pereira Gouvinhas 

Program: Master of Science in Production Engineering 

This paper aims to investigate the factors that influence the satisfaction and fidelity of  

tennis´s users with the region southern city of Natal, capital of Rio Grande do Norte as the 

area of analyzing , using the national satisfaction index models as a tool to study. In this 

study was used the questionnaire as a tool for collecting data based on the new Norwegian 

customer satisfaction barometer model proposed by Johnson et. al. (2001). The data 

collection took place during the months of May and June 2008, when 450 tennis´s users 

were interviewed. The main results obtained by multiple regression analysis and logistic 

regression showed that the users' satisfaction with the tennis´s brand is influenced by the 

quality, comfort, material used in the manufacture and price, while fidelity is potentized

by the image of the brand and the satisfaction degree with the user's tennis and with the 

brand of tennis. In relation to user satisfaction with the tennis, that satisfaction is 

influenced by the quality, comfort,  weight and the material used, while fidelity is 

potentized by the satisfaction with the tennis´s brand, with the possibility of paying the 

same amount again and the emotional commitment. As the processing of claims there was 

no direct influence on satisfaction and consumers fidelity due to the low number 

complaints. 

Key-words: Customer Satisfaction, Fidelity, Sport shoes 
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Capítulo 1 

Introdução 

Este trabalho apresenta uma pesquisa tendo como instrumento de aferição os 

modelos nacionais de índice de satisfação, cujo objetivo é identificar quais os fatores que 

afetam a satisfação e a fidelidade dos clientes usuários de um calçado esportivo (tênis). 

Tendo esta pesquisa sido desenvolvida e aplicada em freqüentadores de academias de 

musculação na região sul da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte.  

As academias de musculação foram escolhidas por acreditar-se ser o local onde se 

encontra o maior número de usuários de calçados esportivos, onde estes usuários, devido à 

atividade física constante e freqüente, podem avaliar de maneira adequada o calçado. 

Este capítulo está estruturado de forma a apresentar uma introdução onde 

abordamos: uma breve contextualização do mercado calçadista Brasileiro, a importância 

do estudo da satisfação do consumidor bem como apresentação sucinta dos índices de 

medição da satisfação do consumidor existente. Em seguida, apresentaremos a definição 

dos objetivos, relevância, metodologia geral do trabalho e a estrutura geral da dissertação. 

1.1 Contextualização 

Nas últimas quatro décadas, o Brasil tem tido um relevante papel na história do 

calçado. O maior país da América Latina é um dos mais destacados fabricantes de 

manufaturados de couro, detendo o terceiro lugar no ranking dos maiores produtores 

mundiais, tendo ainda importante participação na fatia de calçados femininos que alia 

qualidade a preços acessíveis. Em 2005 o parque calçadista Brasileiro contemplava mais 

de nove mil indústrias, que produziram cerca de 762 milhões de pares/ano, sendo que 217 

milhões de pares foram destinados a exportação. Este setor foi o que mais gerou emprego 

no país em 2005, cerca de 298 mil (Abicalçados, 2005). 
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A grande variedade de fornecedores de matéria-prima, máquinas e componentes, 

aliadas a tecnologia de produtos e inovações, fazem do setor calçadista Brasileiro um dos 

mais importantes do mundo. Os fabricantes de calçados Brasileiros exportam para mais de 

100 países, detendo modernos conceitos de administração de produção e gestão de 

fabricação. É uma indústria altamente especializada em todos os tipos de calçados: 

femininos, masculinos e infantis, além de calçados especiais, como ortopédicos e de 

segurança do trabalho. 

Os produtos do setor calçadista caracterizam-se por não serem homogêneos, sofrem 

influência da sazonalidade e seguindo as tendências da moda, podem ser confeccionados 

em diversas matérias-primas: couro, tecidos, material sintético, etc; oferecem distintas 

funcionalidades: esportivos, sociais, de segurança, etc; e, atendem a três mercados: 

feminino, masculino e infantil. Devido a esta característica básica, não padronização da 

mercadoria, o preço deixou de ser o único determinante de sua demanda. O padrão de 

concorrência do mercado calçadista, portanto, não considera mais os baixos custos como 

fator central de competitividade, passando a ser mais relevantes atributos como de 

qualidade, design e prazos de entrega (Costa, 2002 e Garcia, 2003). 

Para que as empresas se mantenham competitivas no mercado atual e busquem 

novos desafios é imprescindível conhecer melhor seus clientes, entendo as suas 

necessidades e expectativas em relação aos seus produtos. É fundamental adaptar o 

processo para atingir e até superar as exigências do mercado consumidor. 

A necessidade de uma maior orientação para o mercado leva as empresas a 

investigarem de forma sistemática as exigências e preferências dos clientes tradicionais ou 

clientes potenciais (Cunha & Buss, 2001). Segundo Anderson e Fornell (1999), a 

satisfação do cliente induz uma maior fidelidade, que, por sua vez, assegura as vendas 

futuras, reduz o custo das futuras transações e diminui a variação dos preços. 

Segundo Beber (1999), o tema da satisfação do consumidor tem se tornado um dos 

principais temas do comportamento do consumidor, pois o aumento de pesquisas nesta 

área vem demonstrando como a satisfação pode afetar o desenvolvimento e o crescimento 

das empresas, uma vez que a satisfação pode levar o cliente a se fidelizar, melhorando suas 

relações com a empresa. Dessa forma, a necessidade de conceituar a satisfação e a 

fidelização do cliente se torna evidente, para um melhor entendimento do processo de 

satisfação e fidelização, tanto no âmbito empresarial como no teórico. 
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Apesar de estudos acerca do comportamento do consumidor só terem conquistado o 

seu reconhecimento no final dos anos 50 (Engel, Blackwell e Miniard, 2000), já por volta 

da década de 20, quando foi lançado o modelo Ford T preto, rumores sobre as necessidades 

e desejos dos consumidores começavam a ganhar importância. 

O estudo da satisfação do consumidor vem sendo reconhecida com unanimidade 

como um dos principais objetivos das organizações. Há uma consciência de que o seu 

monitoramento tende a proporcionar às organizações valiosas informações que permitem o 

desenvolvimento de estratégias de marketing que prometem o incremento de 

relacionamentos de longo prazo (Hepp & Prado,2006) 

De um ponto de vista acadêmico, a importância da área do estudo da satisfação e 

insatisfação do consumidor também pode ser observada ao constatar-se ser esta uma das 

áreas mais prolíficas do Marketing em termos de produção científica. Estima-se que, nas 

últimas duas décadas, tenham sido feitos mais de 15.000 artigos práticos e acadêmicos 

sobre o tema (Peterson e Wilson, apud Cunha et. al., 1998). 

A satisfação dos consumidores tem se tornado um importante critério para julgar a 

qualidade das empresas. Nos Estados Unidos, este item representa 30% na avaliação geral 

para o prêmio Malcolm Baldrigde. A satisfação dos consumidores também é importante na 

avaliação para o Prêmio Deming, no Japão. Finalmente, os aspectos referentes à satisfação 

dos consumidores referem-se a 17% da pontuação total na avaliação para o Prêmio 

Nacional de Qualidade, PNQ (Beulke, 1998; Rossi e Slongo, 1997). 

As razões para o desenvolvimento de índices nacionais são inúmeras, entre as quais 

a necessidade de se avaliar o desempenho econômico de um país na sociedade moderna de 

hoje. Os índices normalmente utilizados, como renda per capita e PIB, possuem vieses 

bastante fortes neste sentido (Beer, 1999). 

A importância do estudo da satisfação também pode ser medida pelo fato de 

diversos países estarem começando a fazer avaliação geral de satisfação de seus 

consumidores, e utilizando este índice como uma forma de medir o desempenho de suas 

economias. O primeiro índice de satisfação do cliente surgiu em 1989, o modelo Sueco 

(SCSB - Swedish Customer Satisfaction Barometer). Este modelo é baseado em um quadro 
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teórico em que busca relacionar os construtos1 (desempenho percebido, expectativas do 

cliente, as reclamações e a fidelidade) com a satisfação do consumidor. 

Em seguida, em 1992 surgiu o modelo Alemão (DK - Deutsche Kundenbarometer), 

porém este modelo restringe as possibilidades de cooperação entre a análise micro 

(marketing) e ao nível macro (economia) e não é baseado em um quadro teórico, tomando 

por base perguntas sobre satisfação de clientes com indústrias envolvidas na pesquisa, 

envolvendo empatia dos atendentes, confiabilidade, competência e disponibilidade de 

funcionários. 

Dois anos depois, foi introduzido o modelo Americano (ACSI - American 

Customer Satisfaction Index) que é um melhoramento do modelo Sueco. O ACSI foi 

esboçado de forma a aferir além dos construtos do SCSB, a qualidade percebida e o valor 

percebido separadamente, e adicionalmente também avaliando as expectativas do 

consumidor (Fornell et al., 1996).  

Em 1996 surgiu o modelo Norueguês (NCSB - Norwegian Customer Satisfaction 

Barometer) que foi um teste piloto para o modelo Europeu (ECSI - European Customer 

Satisfaction Index). O primeiro modelo Norueguês era idêntico ao original modelo 

americano (ACSI) com a exceção da inclusão do construto imagem da empresa e sua 

relação com a satisfação e a fidelidade do cliente. O modelo Norueguês foi expandido ao 

longo do tempo para incluir os construtos obrigatoriamente relacionados, como a inclusão 

da variável relacionamento, chamada de compromisso, dividida em duas componentes, 

compromisso afetivo e compromisso acumulado. Os construtos compromisso são 

modelados mediante os efeitos da satisfação na fidelidade (intenções de comportamento) 

(Johnson, 2001). 

O modelo Europeu (ECSI) surgiu no ano de 2000 e representa outra variação do 

modelo Americano (ACSI). Os construtos expectativa do consumidor, qualidade 

percebida, valor percebido, satisfação e fidelidade do consumidor são modelados da 

mesma forma que o modelo ACSI, como também a distinção entre serviço de qualidade e 

produto de qualidade, porém a medição da fidelidade é um pouco diferente. No modelo 

Europeu, a fidelidade é medida incluindo a probabilidade de retenção, recomendação da 

                                               
1 Construto é um termo que expressa idéias mais abstratas, que não podem ser observadas diretamente 
(Kerlinger, Fred Nichols. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: Um tratamento conceitual. São 
Paulo, editora EPU, 1980) 
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empresa ou marca, e a probabilidade de aumentar a quantia de compras dos consumidores 

(Johnson, 2001). 

E finalmente em 2001, surgiu uma importante contribuição para o estudo da 

satisfação, o novo modelo Norueguês proposto pelo pesquisador e professor da 

Universidade de Michigan, M. D. Johnson (2001), que buscou atuar em certas limitações 

dos modelos citados anteriormente, executando algumas modificações e adições em 

relação aos construtos dos mesmos, o qual foi como base deste estudo. 

1.2 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar os fatores que influenciam a satisfação 

e fidelidade do consumidor em Natal R/N na utilização de um calçado esportivo (tênis), 

através da aplicação de um questionário baseado no novo modelo Norueguês de satisfação 

do consumidor proposto por Johnson et. al. (2001) e adaptado para o setor estudado. 

1.3 Objetivos Específicos 

Contextualizar o surgimento do calçado e da indústria calçadista Brasileira, 

abordando peculiaridade deste setor e apresentar uma panorâmica do mercado calçadista 

mundial com ênfase no mercado calçadista Brasileiro; 

Identificar quais os fatores que geram satisfação e fidelidade em consumidores 

usuários de tênis na região sul da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. 

A intenção de se contextualizar historicamente o mercado calçadista tem como 

intuito principal fortalecer a justificativa de se estudar a satisfação e a fidelização do 

usuário no que concerne na utilização de um calçado específico.  

1.4 Relevância Cientifica 

Contribuir cientificamente para o avanço do conhecimento relativo aos modelos de 

satisfação e fidelização dos clientes em geral, bem como, na discussão para elaboração de 

modelos de satisfação e fidelização para o setor calçadista. 

Contribuição acadêmica aos estudos dos fatores que afetam a satisfação e a 

fidelidade do cliente em geral e, principalmente em consumidores usuários de tênis na 

região sul da cidade de Natal RN. 
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Em termos práticos, este trabalho poderá servir como referencial para consulta aos 

interessados em pesquisa de satisfação do cliente, através das informações disponibilizadas 

neste estudo, que ajudarão os pesquisadores, investidores e educadores a atuarem em ações 

estratégicas de gestão de satisfação do cliente. Além disto, poderá subsidiar as empresas do 

ramo calçadista, no que se refere ao aumento de lucros e de vantagem competitiva através 

da satisfação do cliente. 

1.5 Estrutura geral do trabalho  

Para que o trabalho se desenvolva de forma lógica e clara, ele deve seguir os 

princípios das apresentações científicas. Neste trabalho estas observações foram 

rigorosamente seguidas, criando uma estrutura racional e objetiva de trabalho. 

Esta dissertação está dividida em sete capítulos. No primeiro capítulo, já 

apresentado, é composto por uma breve introdução, objetivo geral, objetivo específico, 

relevância cientifica e estrutura geral do trabalho. 

No capítulo 2 serão apresentadas algumas informações gerais, tais como: Anatomia 

do pé, movimentos do pé e do tornozelo, tipos de pés, algumas peculiaridades da 

biomecânica e por fim, discorremos sobre a podobarometria. 

O capítulo 3 apresenta um breve histórico do calçado, do calçado esportivo e da 

indústria calçadista no Brasil, posteriormente são abordadas a tecnologia e processo 

produtivo do calçado esportivo, normas, selo conforto e por fim, apresentamos uma 

panorâmica estatística do mercado mundial e do mercado nacional calçadista. 

No capítulo 4 realizou-se uma revisão teórica sobre a satisfação e fidelização do 

cliente, tendo como foco, os principais modelos nacionais de índices de satisfação.  

O capítulo 5 apresenta a metodologia desenvolvida para a execução da pesquisa de 

campo, e este capítulo está organizado em seis seções: tipologia da pesquisa, população, 

plano amostral, instrumento de coleta de dados, coleta de dados e técnicas de análise. 

No capítulo 6, está esboçada a análise dos resultados obtidos pela pesquisa de 

campo. 

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões desta pesquisa, suas limitações e 

sugestões para futuras pesquisas e está estruturado em sete tópicos: pesquisa bibliográfica, 
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metodologia da pesquisa, resultados da pesquisa, análise critica do trabalho, limitações do 

trabalho, sugestões para estudos futuros, recomendações e conclusão final. 

Finalmente, os anexos apresentam o mapa do limite geográfico da cidade de Natal, 

o questionário da pesquisa, histogramas, variáveis antecedentes da satisfação e da 

fidelidade, gráfico de resíduos, matriz de correlação e teste de Hosmer e Lemeshow. 
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Capítulo 2

Informações gerais

Este capítulo apresenta de forma sucinta algumas informações sobre a anatomia dos 

pés, movimentos do pé e do tornozelo e os tipos de pés, e em seguida são abordadas 

algumas peculiaridades, tais como: A biomecânica, biomecânica da marcha, ciclo da 

marcha, podobarometria e baropodometria. 

2.1 Informações sobre os pés 

Segundo Moore e Agur (2004), o pé sustenta o peso do corpo e possui um papel 

importante na locomoção. O pé compreende o tornozelo, o calcanhar, o metatarso, a planta, 

o dorso e os dedos. O tornozelo se refere á região da articulação tolocrural. O esqueleto do 

pé consiste em 7 ossos tarsaia, 5 ossos metatarsais e 14 falanges. O pé e seus ossos são 

divididos em três partes: A parte superior do pé (tálus e calcâneo), a parte média do pé 

(navicular, cubóide e cuneiformes) e a parte anterior do pé (ossos metatarsais e falanges), 

conforme ilustrado na figura 2-1. 

Figura 2-1 Ossos do pé (Fonte: www.hu.ufsc.br) 
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As quatro lâminas situadas na planta do pé ajudam a sustentar os arcos do pé e 

permitem que se fique de pé em solo desigual. Os músculos são de pouca importância 

individualmente porque o controle preciso dos dedos individuais não é importante para a 

maioria das pessoas. 

Os movimentos dos pés são realizados por dezenove músculos classificados em 

intrínsecos e extrínsecos. Os músculos extrínsecos possuem origem abaixo do joelho e 

inserção no pé, realizam os movimentos do tornozelo como dorsiflexão, plantiflexão, 

inversão e eversão e atuam na movimentação dos artelhos (dedos). Os músculos 

intrínsecos são representados pelos que se originam abaixo da articulação do tornozelo, 

podendo situar-se no dorso ou na planta do pé, estes músculos realizam a movimentação 

dos artelhos. 

Figura 2-2 Músculos do pé (Fonte www.hu.ufsc.br) 

O funcionamento adequado deste conjunto intrincado depende da energia trazida 

pelo sangue através de inúmeras artérias e do controle transmitido do sistema nervoso 

central pelos vários nervos periféricos que chegam aos pés. Quando sadios, os pés 

garantem a sustentação e o deslocamento de nosso corpo, suportando cargas enormes 

durante a marcha, a corrida e o salto, sem qualquer dor ou desconforto. A utilização normal 

de nossos pés prevê a repetição de milhares de passos a cada dia, além da habilidade de 

realizar tarefas sofisticadas e graciosas como as desenvolvidas no campo das artes e dos 

esportes. Mesmo sob essas condições de carga e trabalho, os pés são capazes de se 

recuperar rapidamente de pequenas lesões e abusos, retornando integralmente a suas 

funções originais. 
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2.2 Movimentos do pé e do tornozelo 

Conforme Dangelo e Fattini (2005), os principais movimentos do pé e do tornozelo 

são: Dorsiflexão, flexão plantar (Plantiflexão), inversão, eversão, adução, abdução. 

A dorsiflexão é o movimento do pé em direção á face anterior da perna, a amplitude 

desse movimento é em torno de 20° e os músculos que atuam neste movimento são o tibial 

anterior, o extensor longo dos dedos e o fibular terceiro. 

A Flexão plantar (Plantiflexão) é o movimento do pé em direção á face posterior da 

perna, a amplitude média desse movimento é de 50° e esse movimento é realizado 

principalmente pelos músculos sóleo e gastrocnêmios.2

Figura 2-3: Dorsiflexão e Plantiflexão (Fonte: www.efdeportes.com) 

Segundo Dangelo e Fattini (2005), nas articulações intertársicas ocorrem, por outro 

lado, movimentos especiais como a inversão e a eversão, conforme ilustrado na figura 2-4.  

Figura 2-4: Eversão e Inversão (Fonte: www.efdeportes.com) 

                                               
2 O Gastrocnêmio é um músculo que fica na região posterior da perna abaixo dos joelhos e recobre outro 
músculo chamado de Sóleo (este conjunto é chamado de tríceps sural ou panturrilha). Agem como fletores 
plantares, ou seja, fletem o pé para baixo. O Gastrocnêmio também age como fletor dos joelhos quando a 
perna não estiver suportando o peso (Wikipédia) 
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A Inversão ocorre quando a borda medial do pé dirige-se em direção a parte medial 

da perna. A amplitude máxima deste movimento é de 20°. Realizado principalmente pelo 

músculo tibial posterior, e auxiliado pelos músculos gastrocnêmios, sóleo e flexor longo 

dos dedos. 

A Eversão ocorre quando a borda lateral do pé dirige-se em direção a parte lateral 

da perna. A amplitude máxima é de 5°. Realizado principalmente pelos músculos fibular 

curto e longo, auxiliado pelos músculos extensor longo dos dedos e fibular terceiro. 

Os mesmos autores afirmam que a inversão e a eversão correspondem, 

precariamente, á supinação e a pronação, respectivamente, no membro superior. 

Na adução a parte anterior do pé seria deslocada medialmente, em direção ao plano 

mediano do corpo, já a abdução consiste no movimento oposto, correspondendo em um 

plano horizontal ao afastamento do pé do plano mediano, conforme ilustrado na figura 2-5. 

Figura 2-5 Abdução e Adução (Fonte: www.efdeportes.com) 

É licito afirmar também que um certo grau de adução e abdução ocorre associado 

aos movimentos de inversão e eversão (Dangelo e Fattini, 2005). 

Podemos observar na figura 2-6 os três tipos básicos de movimento do ciclo 

biomecânico: Pronação, ciclo normal ou neutro e supinação. 

Pronação Normal ou Neutro Supinação 

Figura 2-6: Tipos básicos de movimentos do ciclo biomecânico (Fonte: www.boapostura.com.br) 
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Ciclo normal ou neutro: Durante um passo de um ciclo neutro o pé ataca o solo 

pelo calcanhar exterior depois, quando passa para a fase do apoio o pé roda para o lado 

interno dispersando a maior parte das forças. O propósito desta ação de rotação do pé e 

tornozelo é ajudar a dispersar os impactos depois, o ciclo completa-se com o impulso. 

Pronação: O termo refere-se ao movimento do pé hipermóvel, que roda muito 

rapidamente para o lado medial (interno) do pé. Este movimento provoca muito stress ao 

nível do membro inferior (perna e pé).  

Supinação: Este movimento mecânico é o oposto da pronação, em vez de possuir 

um pé hipermóvel que roda demasiada para dentro, o supinador possui um pé 

extremamente rígido e inflexível, depois do ataque inicial o peso mantém-se no lado lateral 

(fora) do pé, como o pé não roda os impactos não são distribuídos, acabando por afetar o 

membro inferior. Devido ao fato de não rodarem o suficientemente os pés, os pronadores 

desgastam os sapatos normalmente do lado de fora na estrutura superior. 

Destacamos que a pronação e supinação são movimentos normais da articulação 

subtalar, que ocorrem na marcha. Entretanto, se forem excessivas ou prolongadas, podem 

desenvolver lesões específicas importantes. Tanto a pronação excessiva, quanto a 

supinação são decorrentes de alguma deformidade estrutural ou funcional do pé ( antepé3

valgo4, antepé varo5 ou retropé6 varo). A pronação excessiva relaciona-se com o antepé e 

retropé varo. Já a supinação decorre de um antepé valgo. A compensação geralmente 

ocasiona a lesão por esforço repetitivo e não a deformidade em si.  

A pronação quando bastante acentuada pode provocar uma série de lesões tais 

como: fratura por estresse do navicular, fratura por estresse do 2º metatarso, joanete, 

fasciíte plantar, tendinite do tibial posterior, tendinite do tendão de Aquiles, síndrome do 

estresse tibial medial (canelite), dor na parte medial do joelho, subluxação do cubóide, 

síndrome do túnel do tarso, dentre outros. Já a supinação quando acentuada pode provocar 

uma série de lesões, tais como: Entorses por inversão do tornozelo, síndrome do estresse 

tibial medial (canelite), tendinite dos fibulares, síndrome do atrito no trato iliotibial, bursite 

trocantérica, fratura por estresse do 5º metatarso (fratura de Jones), neuroma de Morton.  

                                               
3 O antepé é formado pela parte medial e distal dos metatarsianos e pelas falanges (Otowicz 2004). 
4 O pé valgo é a projeção do calcâneo pra fora do corpo, fazendo com que o Tendão de Aquiles se projete 
para a parte interna do corpo (Revista Sprint julho/ago 2000). 
5 O pé varo é a projeção do Tendão de Aquiles para a parte externa do corpo, fazendo com que o calcâneo se 
projete pra dentro (Revista Sprint julho/ago 2000).
6 O retropé é formado pelo tálus e calcâneo (Otowicz 2004). 
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A pressão individual dos pés durante o ciclo pode ser vista através do padrão de 

desgaste da sola, normalmente o calcanhar deve estar gasto do lado lateral e a planta deve 

estar gasta uniformemente. A imagem a seguir demonstra a deformação do sapato causada 

por pés muito pronados. 

Figura 2-7 – Deformação no sapato causada por pés muito pronados (Fonte: www.fm.usp.br) 

2.3 Os tipos de pés 

O arco longitudinal medial divide o pé em três tipos básicos, conforme apresentado 

na figura 2-8: 

Pé plano/Raso Pé Normal Pé cavo 

Figura 2-8 Tipos de pés (Fonte: www.calcadodesportivo.com, adaptado pela autora) 

Pé chato: tem um arco baixo e deixa quase toda a marca do pé na pegada. Tende a ter um 

grau excessivo de pronação que pode levar a vários tipos de lesão. 
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Pé normal: tem um arco normal e deixa uma pegada que mostra o calcanhar e a parte 

frontal do pé ligadas por uma faixa larga. Um pé normal tem um grau leve de pronação 

para absorver impacto. 

Pé Cavo (com arco elevado): deixam uma pegada com uma conexão estreita entre o 

calcanhar e a parte frontal do pé. Geralmente não tem grau de pronação suficiente para 

absorção de impacto. 

Outra divisão para os pés se baseia quanto a morfologia dos pés, estabelecida pela 

relação entre os comprimentos dos dedos. Esta também define a forma do pé e afeta o 

ajuste do calçado no pé, sendo um dos fatores que, do ponto de vista antropométrico, mais 

afetam a percepção de conforto e a saúde no uso de calçados. (Geib, 1999; Manfio, 2001; 

Goonetiletke e Luximon, 2001). A classificação mais completa encontrada na literatura é a 

proposta por Lacerda (1984), que contemplam além dos tipos mais comuns (grego, egípcio 

e quadrado), outros tipos que podem apresentar participação significativa conforme a 

população estudada (figura 2-9) 

Figura 2-9 Tipos de pés conforme os comprimentos dos dedos (Lacerda, 1984) 
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2.4 Peculiaridades 

2.4.1 Biomecânica 

A biomecânica estuda os movimentos do corpo humano aplicando os princípios 

mecânicos. Estes princípios são importantes para entender a função da perna e do pé na 

sustentação do peso como alavanca, absorção do choque (impacto), equilíbrio e proteção. 

2.4.2 Biomecânica da Marcha 

Podemos dividir a biomecânica da marcha em duas fases. A primeira é a fase de 

apoio ou de sustentação, que começa a partir do contato inicial no toque do calcâneo e 

termina quando os dedos saem do chão. A segunda fase é a de balanço ou recuperação. 

Representa o período imediatamente seguinte ao desprendimento dos dedos. Durante o 

contato inicial, a articulação subtalar encontra-se supinada. Essa supinação da articulação 

subtalar acarreta obrigatoriamente a rotação externa da tíbia. À medida que o pé recebe a 

carga, a articulação subtalar move-se para pronação e conseqüentemente uma rotação 

interna da tíbia. A pronação do pé destrava a articulação mediotarsal e permite uma melhor 

absorção de impacto. A pronação é normal e permite essa distribuição de forças sobre o 

máximo de estruturas possíveis com o objetivo de evitar o excesso de carga. A articulação 

subtalar permanece em pronação até que 55% a 85% da fase de apoio sejam compatíveis 

com o centro de gravidade corporal que passa sobre a base de apoio. O pé recomeça a 

supinar e se aproxima da posição subtalar neutra em 70% a 90% da fase de apoio. Na 

supinação a articulação mediotarsal está travada e o pé fica estável e rígido preparando-se 

para a propulsão. 

2.4.3 Ciclo da Marcha 

Danilli e Leiria (2004) definem que o ciclo da marcha é o período que ocorre entre 

o toque de calcanhar de uma extremidade e o subseqüente toque de calcanhar da mesma 

extremidade. Sendo que cada extremidade passa por uma "fase de apoio"; que consome 

aproximadamente sessenta por cento do ciclo, e uma "fase de balanço" responsável pelos 

outros quarenta por cento. 

O ciclo da marcha é dividido em duas fases: acomodação de posição e oscilação. A 

fase de posição é subdividida em cinco períodos discretos: Apoio do calcanhar; 

aplainamento do pé; acomodação intermediária; impulsão do calcanhar; e impulsão dos 
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dedos. Esta fase ocupa sessenta por cento do tempo durante um ciclo de marcha normal 

(Danilli & Leiria, 2004). 

A figura 2-10 demonstra as fases da marcha. 

Figura 2-10: As fases da marcha (Fonte: XXIII Encontro Nac. de Eng. de Produção - Ouro Preto, MG, Brasil, 
21 a 24 de out de 2003, O conforto em calçados-atualidades, alteado pela autora) 

2.5 Podobarometria / Baropodometria 

A podobarometria dinâmica computadorizada (PDC) consiste em uma técnica de 

exame informatizado onde sensores periféricos, instalados em finas palmilhas, são 

colocados no interior dos calçados em interface com a superfície plantar (Magalhães, Filho 

e Battistella, 2003).  

A PDC é um instrumento capaz de registrar a ocorrência de instabilidades 

articulares nos tornozelos e nos retropés. O método é capaz de fornecer dados quantitativos 

sobre a distribuição das pressões que incidem na superfície plantar durante a marcha e de 

constatar, de modo qualitativo, a presença de instabilidades dos tornozelos e dos retropés á 

marcha. Este sistema é bastante completo, composto de componentes de software e 

hardware. Os componentes de hardware coletam dados da pressão plantar pelos sensores 

periféricos e disponibilizam essa informação para o software. Cada sensor é continuamente 

amostrado até 165 vezes por segundo enquanto o paciente caminha. O software permite 

visualizar os dados de pressão coletados pelo sensor em tempo real, enquanto o paciente 

caminha, gravando estas informações como um filme, para revê-la e analisá-la 

posteriormente (Magalhães, Filho e Battistella, 2003).  
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Há também a utilização da Baropodometria computadorizada, que é um 

equipamento modular desenvolvido para o estudo das pressões plantares estática (postural) 

e dinâmicas (marcha) com mais alta concepção de tecnologia. Permite para um especialista 

analisar e apreciar a carga dos pés em diferentes modalidades, proporcionado uma análise 

biomecânica e estrutural das possíveis anomalias na marcha (dinâmico) e estática 

(postural). Este diagnóstico permite auxiliar em um tratamento mais preciso nas patologias 

relacionadas com os pés, detectando assim se suas anomalias estão relacionadas ou não 

com a postura e dores nas articulações.  

O objetivo no diagnóstico deste exame é avaliar os seguintes parâmetros: a postura 

do paciente em posição estática; disfunções funcionais do equilíbrio e estabilidade; divisão 

das cargas corporais em condições ortostáticas; análise dinâmica da marcha e sua 

distribuição de carga durante o passo; pico de pressão e tempo de contato com o solo; 

detecção das áreas de risco do pé; auxílio na confecção de órteses plantares /palmilhas; 

detectar alterações biomecânicas do pé (tipo de pisada), pelves e coluna; diferença no 

comprimento dos membros inferiores; 

O baropodômetro é formado por uma placa barosensível de dimensões variadas 

com sensores piezoelétricos, que podem chegar a cinco mil ou mais, distribuídos em toda a 

sua superfície, conectada por cabo a um computador que utiliza um software apropriado 

para visualização das imagens coloridas, que posteriormente serão impressas sob a forma 

de gráficos ou planilhas. Existe outro componente do equipamento que pode ser colocado 

dentro do calçado, como se fosse uma palmilha, para que sejam registradas as 

deformidades do calçado.  

Existem vários modelos de Baropodômetro no mercado mundial, embora até o 

presente momento, nenhum deles seja fabricado no Brasil. A aquisição deste equipamento 

representa um alto custo financeiro, em torno de U$ 9.000,00 o Baropodômetro mais 

simples. 

Nos Estados Unidos e na Europa a baropodometria é usada regularmente em lojas 

de calçados esportivos, para aconselhar com amparo cientifico e tecnológico, o calçado 

correto para cada pessoa. Entretanto aqui no Brasil este tipo de avaliação é pouco 

difundido. 
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2.6 Conclusão: 

Atualmente, cada marca de calçado esportivo vem agregando mais e mais 

tecnologias no sistema de amortecimento e no desenvolvimento de novos materiais para o 

aprimoramento de seus produtos, embora apenas uma minúscula parcela destes seus 

produtos sejam idealizados e desenvolvidos levando em consideração as características 

antropométricas do pé (tipo e o formato) e se o possível usuário possui algum tipo de 

deficiência biomecânica (pronação ou supinação).  

O estudo antropométrico do pé em conjunto com as informações adquiridas através 

das pesquisas relacionadas à biomecânica do calçado é muito importante para a indústria 

calçadista, pois possibilita que a indústria de calçado esportivo possa idealizar e 

desenvolver produtos que estejam mais adequados e fies a realidade das características dos 

pés da população á quais se destinarão os calçados posteriormente produzidos. 

Portanto, antes de adquirir um calçado esportivo, seria conveniente ter em mente 

mais do que design, preço, marca e cor. O calçado deve ter características tais que lhe 

permita em qualquer circunstância proteger o pé sem prejudicá-lo ou causar-lhe qualquer 

dano. Para isto é necessário que o modelo do calçado esportivo escolhido seja adequado 

para as características intrínsecas do usuário. 
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Capítulo 3  

O setor calçadista 

Este capítulo traz um breve histórico do surgimento do calçado, do calçado 

esportivo e da indústria calçadista no Brasil, e em seguida são abordadas algumas 

peculiaridades do calçado esportivo, tais como: Biomecânica, tecnologias, tipos de 

calçados e matérias-primas, processo produtivo, normas da ABNT e selo conforto e por 

fim, este capítulo apresenta uma panorâmica do mercado mundial com ênfase no mercado 

Brasileiro de calçados. 

3.1 História 

3.1.1 A história do surgimento do calçado. 

Acredita-se que a primeira proteção para os pés (feita em couro de animais) teria 

surgido por volta da idade do gelo (há cerca de 5.000.000 de anos) esta dedução baseia-se 

nas circunstâncias climáticas dessa época que terão forçado à proteção das extremidades 

inferiores, os antropólogos acreditam também que não existia diferenciação entre sapato 

direito e esquerdo. 

Alguns estudos mostram que há pinturas do período paleolítico em cavernas na 

Espanha e no sul da França e indicando a existência de calçados já em 10.000 A.C. Entre 

os utensílios de  pedra dos  homens  das cavernas existem vários que serviam para raspar 

as peles, o que indica que a arte de curtir é muito antiga. 

Alguns estudos afirmam que o Homem do neolítico (3000 AC) utilizava calçado 

constituído por uma peça em couro tratado colocado a envolver o pé da sola para o peito e 

amarrado com tiras igualmente em couro 

O primeiro calçado registrado na história do Egito foi por volta de 2000 a 3000 a.C. 

Trata-se de uma sandália, composta por duas partes, uma base (o solado), e uma alça presa 
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aos lados, passando sobre o peito do pé. As sandálias dos egípcios eram feitas de palha, 

fibra de palmeira, tranças de cordas de raízes como cânhamo7 ou capim. Sabe-se que 

apenas os nobres da época possuíam sandálias. Mesmo um Faraó como Tutankhamon 

usava calçados como sandálias e sapatos de couro simples adornados com ouro.  

Os primeiros sapatos macios foram introduzidos na Mesopotâmia por montanheses 

da fronteira que invadiram o vale. Os sapatos eram de couro cru amarrado aos pés, por tiras 

do mesmo material. 

Alguns estudos mostram que os Gregos chegaram a lançar moda como a de 

modelos diferentes em cada pé. Os coturnos se originaram na Grécia como adereços do 

teatro, mas só se difundiram após ter sido copiado pelos romanos que passaram a usar no 

seu dia a dia.  

Durante o Império Romano, os calçados denunciavam a classe ou grupo social do 

indivíduo. Os patrícios (nobres romanos) calçavam sandálias escarlates com um ornamento 

em forma de meia lua no contraforte8; os senadores usavam sapatos rasos e marrons; os 

cônsules calçavam sapatos brancos; os militares usavam pesadas botas ferradas com os 

dedos a mostra; e as mulheres calçavam sapatos brancos, vermelhos, verdes ou amarelos. 

Os romanos foram quem primeiro moldaram a sola da gáspea9, e fizeram fôrmas 

diferentes para o pé esquerdo e direito. Foi um grande progresso para a época, mas essas 

tais fôrmas foram esquecidas e tiveram que ser reinventadas pelos ingleses em 1818. 

Na idade média tanto homens como mulheres usavam sapatos de couro abertos que 

tinham uma forma semelhante das atuais sapatilhas. Os homens também usavam botas 

altas e baixas atadas à frente e ao lado. O material mais corrente era a pele de vaca, mas as 

botas de qualidade superior eram feitas de pele de cabra. 

A padronização da numeração é de origem inglesa. O rei Eduardo (1272-1307), da 

Inglaterra foi quem uniformizou as medidas, decretou que 1 polegada equivaleria a 3 

grãos, adotou-se esta medida para determinar o número do calçado, que é usado ate hoje. 

No mesmo país, em 1642, há o registro da primeira produção "em massa" de sapatos em 

todo o mundo: Thomas Pendleton fez 4.000 mil pares de sapato e 600 pares de botas para o 

                                               
7 Cânhamo é o nome que recebe as variedades da planta Cannabis e o nome da fibra que se obtém delas. 
8 Contraforte é o componente que normalmente fica entre o forro traseiro e o cabedal. Ele tem a função de 
“armar” e enrijecer a parte traseira do calçado, afim de proporcionar um calce seguro e agradável. 
9 Gáspea é a parte superior frontal do calçado. 
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exército. As campanhas militares desta época  iniciaram uma demanda substancial por 

botas e sapatos. 

Ate então, a manufatura dos calçados era feita de maneira artesanal, toda feita a 

mão como o solado todo preso por pregos. No início do século XVIII, durante a revolução 

industrial, houve um grande salto tecnológico, logo surgiram máquinas especializadas 

como das máquinas de costura americanas, de Walter Hunt, de Elias Howe e de Isaac 

Merrit Singer, que provocou um crescimento na produção do sapato que passou a ser 

produzido em larga escala e conseqüente mente o custo do calçado passou a ser mais 

acessível. 

No século XX, mudanças começam a acontecer nas indústrias calçadistas como a 

troca do couro pela borracha e pelos materiais sintéticos principalmente nos calçados 

femininos e infantis. Novos materiais, técnicas e tecidos entram na produção, que passa a 

ser setorizada entre design, modelagem, confecção, distribuição, entre outros setores. A 

necessidade dos atletas obterem um melhor desempenho em competições originou um 

novo segmento na indústria, voltado aos esportes, o que possibilitou a criação dos tênis 

tecnológicos, que invadiram o vestuário de todos os grupos sociais. Além disso, a explosão 

da moda entre o público médio, a partir dos anos 80, também possibilitou o aumento do 

número de pessoas que passaram a consumir calçados de grife, tanto os mais simples 

quanto aqueles assinados por grandes estilistas que são considerados verdadeiros artigos de 

luxo. 

3.1.2 A história do Tênis  

O tênis foi criado com a descoberta do processo de transformação do látex bruto em 

borracha, por Charles Goodyear para melhorar a qualidade dos pneus que sua empresa 

fabricava. Em 19 de maio de 1832 Wait Webster de New York patenteou um processo de 

“aplicar solas de borracha índia em sapatos e botas”. 

Desde esta época, a história registrou muitas evoluções do tênis. Em 1859, a 

companhia "The candee Company" de New Haven, Connecticut foi o primeiro fabricante a 

produzir calçado com o processo de produção de solados de borracha vulcanizada. Por isso 

o primeiro sapato desportivo não deveria ser muito diferente do que foi produzido em 

1868, possuía sola de borracha e estrutura superior em lona com atacadores. 

A alta sociedade chamava até então este tipo de calçado de "criquet sandal" (um 

tipo de esporte) e também os utilizavam para a prática de "Tennis", não é necessário dizer 



22

que estávamos perante um tipo de calçado caro, o catálogo "Peck and Snyder Sporting 

Goods" apareciam a seis dólares o par. 

Por volta de 1873 já era chamado de "sneaker" (o equivalente ao "tênis" ou 

"sapatilhas" em português) e em 1897 o catálogo "Sears" apresentava os "Sneaks" a apenas 

U$0.60 o par, contribuindo para que fosse considerado o sapato de esporte por excelência, 

tornando-se um produto popular, associado ao esporte e á ginástica. 

Em 1908, foi fundada a primeira fábrica de tênis para esportes, por Marquis M. 

Converse, desenvolvendo modelos específicos para o basquete, inclusive com o desenho 

de solados adequados. Em 1917 o tênis passou a ser conhecido como “keds”, quando a 

empresa KEDS, dos Estados Unidos, lançou o tênis de cano alto. Em 1920 o tênis foi 

usado por tenistas americanos e ele passou a ser identificado como “tennis shoes” ou, 

simplesmente, tênis. 

A grande aceitação do tênis ocorreu em 1969, com o movimento dos jovens. Na 

década de 70, o solado sofreu grandes avanços. Desenvolveram-se os solados de 

poliuretano e solas compostas para tênis para caminhadas e corridas. 

Nos anos 80, o tênis entrou para a era da tecnologia mais avançada, com o 

desenvolvimento de materiais específicos para cabedal10, como laminados, telas, lonas, 

peças pré-moldadas em PVC (Policloreto de vinila), EVA (Etileno e acetato de vinila) e 

PU (Poliuretano). Também foram desenvolvidos modernos componentes internos como 

palmilhas e forros flocados. O marco maior ficou para os solados, com a inclusão do 

amortecedor e impulsionador de movimentos. 

A década de 90 iniciou com o tênis no centro das atenções. O uso de ligas de 

carbono, alumínio, desenhos sofisticados, inovações no sistema de ajuste do calçado ao pé 

e solados com muitos recursos tornam o tênis um bem de consumo. 

A tabela 3.1 apresenta uma cronologia da evolução do tênis destacando os 

principais momentos. 

                                               
10 Dar-se o nome de cabedal a parte superior do calçado, destinada a cobrir e proteger a parte de cima do pé. 
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Tabela 3.1 Cronologia do calçado esportivo 

Data Acontecimento 

1866 Fabricado o primeiro sapato com sola de borracha 

1873 Aparece o termo "Sneaker" (equivalente ao "tênis" ou “sapatilha" em português) 

1890 
Josefh William Foster fabrica os primeiros sapatos com "bicos" na sola (mais tarde a sua 

companhia torna-se Reebok)  

1892 É fundada a "Us Rubber Company" 

1897 O catálogo "Sear's" apresenta "sneaks" de lona branca a 1$ USD 

1908 Marquis M. Converse funda a sua oficina. 

1909 Aparecem os sapatos de basquetebol em couro 

1910 A Spalding introduz os sapatos com "Suction cups" 

1915 A Marinha Norte Americana encomenda os primeiros "Sneaks" para os soldados "GI" 

1917 Aparecem os Keds e os "All Star" 

1920 O duque de Windsor lança a moda dos sapatos de tênis brancos na sua visita ao EUA 

1925 É fundada a "Dassler sport shoes" (mais tarde daria origem à Puma e a Adidas) 

1929 A spalding apresenta o apoio para a arcada e a keds solas coloridas 

1934 A keds apresenta sapatos de lona coloridos. 

1935 Os sapatos de lona azul são aceitos nos campos de tênis 

1942 É desenvolvida a borracha sintética 

1948 Adi Dassler funda a Adidas e Rudolph Dassler funda a Puma  

1949 Onitsuka Tiger fabrica os primeiros sapatos esportivos no Japão  

1950 Aparecem os ilhós laterais para respiração  

1961 
A New Balance apresenta o "Trackster" o primeiro sapato de esporte disponível em diferentes 

larguras. 
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1968 Começa o "boom" do calçado esportivo 

1971 Phil knight e Paul Bowerman criam a Nike  

1972  A sola "waffle" revoluciona os sapatos de corrida 

1979 Paul Fireman compra os direitos da Reebok 

1981 A Reebok apresenta o primeiro sapato esportivo (aeróbica) para senhora.  

1989 A Reebok lança o Pump por 175$ Usd o par 

1992 A Nike introduz a tecnologia Huarache (sapatos com uma meia embutida em neoprene) 

2000 A Nike introduz um conceito novo: O shox (sapatos com colunas em forma de molas) 

2000 
Roger Adams apresenta um tipo de sapatos revolucionário os Heelys, sapatos com rodas no 

calcanhar. 

2004 
A Adidas produz o primeiro sapato com chip na sola intermédia (A1) que modifica a firmeza da 

mesma automaticamente 

2006 

A Adidas em parceria com o fabricante de monitores de freqüência cardíaca apresenta o primeiro 

sapato capaz de aceitar um sensor de velocidade e distância, fazendo parte de um conjunto calçado/ 

têxtil / monitor de freqüência cardíaca capazes de comunicar com o relógio do usuário. 

2006 
A Nike lança os sapatos Air 360, tornando-se assim a primeira companhia a fabricar um par de 

sapatos esportivos cujo amortecimento da sola intermédia é totalmente não baseado em espumas. 

2007 

Isaac Daniel é um inventor Norte Americano lançou uma linha de calçado desportivo com GPS 

incorporado, este calçado permite ao usuário utilizar um botão de "Pânico" caso esteja em situações 

de perigo. 

Fonte: http://calcadodesportivo.com/historia.htm

3.1.3 A história da Indústria Calçadista Brasileira. 

Historicamente, no Brasil, o setor iniciou suas atividades no século 19 no Rio 

Grande do Sul, com o surgimento e o fortalecimento de muitos curtumes implantados por 

imigrantes alemães e italianos que aproveitaram a grande disponibilidade de peles vacuns, 

oriundas inicialmente das charqueadas e, mais tarde, dos frigoríficos. O processo de 

curtimento, que começou de maneira rudimentar, aperfeiçoou-se graças ao aporte de 

tecnologia e equipamentos da Europa, permitindo após o fim da I Grande Guerra o início 
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da exportação de couros (ONU/Cepal ,1991). A maior concentração de curtumes ocorreu 

na conhecida região do Vale dos Sinos (RS). Outra região que se destacou com a atividade 

curtidora foi à cidade de Franca (SP) a 400 km ao norte da capital São Paulo. 

Antes do final da década de 1860, a produção de calçados era desenvolvida por 

uma indústria local em pequena escala, principalmente por artesãos (Suzigan,1986). De 

acordo com esse autor, existem vários indícios de que a produção em fábricas teria se 

iniciado na primeira metade da década de 1870. Esse movimento foi impulsionado pela 

introdução da máquina de costura. Todavia, a indústria calçadista nacional ainda continuou 

a apresentar fortes características artesanais. 

Em 1888 surgiu, no Vale dos Sinos, a primeira fábrica de calçados do Brasil, 

formada pelo filho de imigrantes, Pedro Adams Filho, que também possuía um curtume e 

uma fábrica de arreios. O estado gaúcho aumentava a demanda por calçados, fazendo com 

que a produção se expandisse a cada ano, formando, ao longo do tempo, um dos maiores 

clusters11 calçadistas mundiais da atualidade. 

O primeiro período de dinamismo tecnológico na indústria (1860/1920) foi 

proporcionado pela introdução de avanços tecnológicos oriundos da Europa no final do 

século 19. “Esta introdução transformou o sistema artesanal de produção em atividade 

fabril” (Cruz,1976). 

Após esse período, o setor passou por uma fase de relativa estagnação (1920/60), e 

foi com a I Grande Guerra que o movimento de exportação da indústria de calçados teve 

início, ganhando força na II Guerra Mundial, devido ao fornecimento de coturnos para os 

exércitos brasileiro e venezuelano. 

Já o terceiro período do setor calçadista no Brasil teve início no fim da década de 

60 e foi marcado pelo dinamismo, estando relacionado ao comércio de calçados com os 

                                               
11

Clusters são concentrações geográficas de companhias e instituições interrelacionadas num setor 
específico. Os clusters englobam uma gama de empresas e outras entidades importantes para a competição, 
incluindo, por exemplo, fornecedores de insumos sofisticados, tais como, componentes, maquinário, serviços 
e fornecedores de infraestrutura especializadas. Os clusters muitas vezes, também se estendem na cadeia 
produtiva até os consumidores, e lateralmente até as manufaturas de produtos complementares e na direção 
de empresas com semelhantes habilidades, tecnologia, ou de mesmos insumos. Finalmente, muitos clusters 
incluem órgãos governamentais e outras instituições – tais como, universidades, agências de padronização, 
escolas técnicas e associações de classe – que promovem treinamento, educação, informação, pesquisa e 
suporte técnico. (Clusters and the New Economics of Competition “Harvard Busines Review" –
Novembro/Dezembro 1998, pag 78). 



26

Estados Unidos, apoiado no cluster industrial já existente no Vale dos Sinos e, em menor 

escala, no da Franca. 

Na década de 70, o calçado brasileiro passou a ter expressiva importância na pauta 

de exportações nacionais. Com esse desenvolvimento, os setores de máquinas, 

equipamentos, artefatos e componentes se implantaram no Rio Grande do Sul, 

contribuindo para o avanço tecnológico do setor coureiro-calçadista. 

A década de 80 foi marcada pela introdução de técnicas organizacionais, tais como 

controle de qualidade, planejamento e controle da produção, e por técnicas produtivas 

(processo de produção, novas tecnologias e equipamentos informatizados). 

O quarto período teve início na década de 90, quando muitas fábricas de calçados 

se instalaram na região Nordeste. De acordo com Garcia (2001), entre as empresas do setor 

calçadista houve clara tendência de relocalização de unidades produtivas para a região 

Nordeste do País, especialmente para os estados do Ceará e Bahia. 

Nessa década, mudaram as condições de produção e concorrência na cadeia 

produtiva de calçados. As empresas calçadistas do Sul e do Sudeste foram se deslocando 

para o Nordeste à procura de mão-de-obra mais barata, incentivos dos governos estaduais 

e, em alguns casos, buscando adequar-se à produção voltada para o mercado externo, pois 

a pressão da concorrência obrigou o calçadista brasileiro, além de outras providências, a 

reduzir custos de produção e transporte. O Nordeste possui uma vantagem quando se 

lembra desse aspecto, devido à sua localização privilegiada em relação aos Estados 

Unidos, nosso principal importador. 

As empresas que se têm instalado na região Nordeste contam com diversos 

benefícios fiscais, pela concessão de incentivos dos governos estaduais, e créditos, 

especialmente por meio de recursos da Superintendência para o Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene). As vantagens de custo que uma empresa obtém para produzir na região 

Nordeste podem ser avaliadas em torno de 16% em relação à região do Vale dos Sinos 

(Costa & Flingespan, 1997, apud Garcia, 2003). 

As regiões Sul e Sudeste, entretanto, não deixaram de ter participação importante 

na produção e na geração de emprego no setor calçadista. Especialmente no caso da região 

Sudeste, essa participação tem sofrido reduções graduais. Além disso, as empresas que têm 

estabelecido unidades fabris no Nordeste transferiram para essa região apenas parte do 

processo produtivo, mantendo nas regiões tradicionais a produção de linhas de produtos 
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mais sofisticados e outras atividades relacionadas ao processo de produção como o 

gerenciamento da atividade produtiva, a concepção e as atividades de design dos calçados 

e de desenvolvimento de produtos. 

3.2 Tecnologia no processo produtivo 

Quanto ao desenvolvimento tecnológico, as empresas procuraram lançar coleções 

com um número maior de modelos e em prazos menores; estabeleceram maior interação 

com a indústria química, objetivando o desenvolvimento e a adoção de novos materiais; e, 

com o novo paradigma tecnológico da microeletrônica, introduziram equipamentos 

eletrônicos do tipo CAD/CAM, permitindo maior agilidade no desenvolvimento de novos 

produtos e design (Garcia, 2003). 

Portanto, os países em desenvolvimento, principalmente aqueles que contam com 

um custo de mão-de-obra mais baixo, vêm ganhando espaço crescente no mercado mundial 

de calçados, fato comprovado pelo surgimento da China como grande produtora e 

exportadora mundial. E o padrão de concorrência da indústria de calçado deixa de ponderar 

o preço como único fator que decide a demanda e os novos atributos passa a ter maior 

significância. Neste aspecto, pode-se completar com as palavras de Garcia: 

[...], a indústria de calçados vem passando por um processo 

em que as vantagens competitivas estão cada vez menos 

associadas ao processo de produção das mercadorias. A 

produção de calçados tem sido crescentemente repassada a 

terceiros por meio de relações de subcontratação onde forem 

encontradas as melhores combinações em termos de 

capacidades produtivas e custos. Assim, o processo de 

concorrência intercapitalista e a construção de capacidades 

inovativas estiveram cada vez mais associados à posse de 

ativos intangíveis, especialmente nas esferas comercial e 

tecnológica, o que tem pautado em grande parte os esforços 

tecnológicos das empresas do setor (Garcia, 2003, p. 14). 

Devido às diversas operações em cada fase do processo produtivo do calçado, 

principalmente a partir da costura, o CAD (Computer Aided design)/CAM (Computer 

Aided Manufacturing) são as principais inovações tecnológicas com comandos 

microeletrônicos. Porém, na manufatura do calçado, sua utilização limita-se as fases da 
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modelagem e corte. Fora destas fases o único equipamento controlado por 

microcomputador é a máquina de bordar computadorizada empregada na fase da costura, 

como são poucos os modelos que levam bordados. 

3.2.1 Tecnologia da sola intermediária. 

Hoje a competitividade e a tecnologia continuam cada vez mais juntas. Para 

continuar atendendo este mercado, a relação entre as empresas que compõe o setor e os 

institutos de pesquisas deve estar ainda mais fortalecida, como forma de alcançar 

alternativas para atingir o padrão de excelência mundial, obedecendo aos requisitos básicos 

de qualidade e preço, mas principalmente, buscando agregar valor através do conforto e da 

performance, itens que num futuro próximo, também serão obrigatórios. 

A maioria das grandes marcas hoje em dia tem seu próprio instituto de pesquisa 

onde desenvolvem produtos de alta qualidade e tecnologia para oferecer maior conforto e 

desempenho na hora de praticar esportes. Geralmente esta tecnologia está mais perceptível 

para o usuário na entressola (sola intermediária) onde apresenta um sistema de 

amortecimento de impacto. 

Seguem na figura 3-1, alguns exemplos de modelos do mercado e o que cada um 

oferece em termos de tecnologia de amortecimento. 
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Tecnologias Imagem Breve explicação 

Nike Shox 

O sistema Nike Shox, funciona como 

um trampolim, ou uma mola. As 

colunas do tênis Nike Shox se 

contraem, absorvem o impacto 

refletem a energia armazenada para 

cima. É um sistema que oferece uma 

combinação de impulsão e proteção 

contra impactos. 

Wave 

Tecnologia de amortecimento que se 

baseia na distribuição das forças 

verticais para o plano horizontal 

através da "onda" em TPU (uretano 

termoplástico), colocada na sola 

intermédia. 

Cell Duocell 

Tecnologia de amortecimento de 

impactos baseada no principio dos 

favos de mel, os favos distribuem as 

forças verticais para o plano horizontal 

através das suas paredes.  

DMX 

Tecnologia de amortecimento 

dinâmica baseia-se em duas (ou mais) 

câmaras de ar sem pressões conectadas 

entre si cujo ar, forçado pelo peso 

provocado pela prática esportiva 

amortece os impactos e oferece alguma 

impulsão. 

3A 

Tecnologia de amortecimento de 

impactos baseada na combinação de 

uma câmara de ar sem pressão e um 

material polimérico tipo PU.    

Figura 3-1 Exemplo de modelos no mercado e tecnologias de amortecimento oferecidas (Fonte: 

www.calcadodesportivo.com/tecnologias, adaptado pela autora.) 
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3.2.2 Tipos de calçados e matérias-primas. 

Os fabricantes de calçados têm se empenhado para tornar seus produtos cada vez 

mais diferenciados, buscando novos materiais, investindo no design e qualidade, criando 

novos estilos, etc. Desta forma, contribuem para que a principal característica dos produtos 

do setor calçadista, a heterogeneidade, seja intensificada. Estas diversidades são em amplos 

aspectos: sazonalidade, exigindo que os lançamentos sejam realizados de acordo com a 

coleção primavera/verão e outono/inverno; tendência da moda; confecção em diversas 

matérias-primas; distintas funcionalidades; e, atendimento a mercados distintos: feminino, 

masculino e infantil (Costa, 2002). 

Os calçados classificando-se em: 

Calçado casual (casual shoe): São assim denominados por serem os calçados de 

uso diário. São os calçados utilizados no trabalho, nas pequenas caminhadas, isto é, nas 

atividades que identificam o dia-a-dia das pessoas; exemplo: são os calçados abertos ou 

fechados e sandálias. 

Calçados esportivos (sports shoe): São convencionalmente chamados de tênis. 

Estes tipos de calçados foram os que tiveram o maior avanço tecnológico no que se refere 

aos sistemas de fabricação e quanto ao desenvolvimento de materiais. 

Tênis (tênis): Tipo de calçado fechado que se caracteriza principalmente por 

conciliar conforto, resistência e flexibilidade, permitindo desta forma uma boa 

movimentação do pé. Diferencia-se do calçado esportivo, pois apesar de poder ser usado 

diariamente, é um calçado específico para a prática de esportes. 

Calçados para caminhadas (tracking shoe): Os calçados para caminhadas são um 

tipo de calçados de criação recente e reflete o apelo da moda para a saúde das caminhadas 

longas e caminhadas como um fator de qualidade de vida. Caracteriza-se pela combinação 

de couro com materiais sintéticos, tendo os solados grossos destacando-se no visual do 

calçado. 

Calçado social (dressing shoe): Como identifica sua denominação, são calçados 

para ocasiões em que seu usuário deve se apresentar vestido com distinção. Seu estilo e 

linhas normalmente são clássicos, mudando pouco ao longo do tempo. Os materiais 

utilizados na sua fabricação são de qualidade superior, todos naturais como pelica e couro 

de porco. 
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Além dos vários tipos de calçados, existem distintas matérias-primas que podem ser 

utilizadas na sua fabricação, tanto no cabedal como na sola. Por muitos anos, os sapatos 

foram tradicionalmente feitos de couro, com sola também de couro ou de borracha natural. 

Com o desenvolvimento da petroquímica e o surgimento de materiais sintéticos, várias 

opções se abriram e os fabricantes de calçados começaram a utilizar matérias-primas 

alternativas. Na tabela 3-2 apresentamos os materiais disponíveis em cada década. 

Tabela 3-2 Materiais disponíveis para fabricação de calçados – 1930/2000 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Couro Couro Couro Couro Couro Couro Couro Couro 

Borracha 

não 

vulcanizada 

Borracha 

não 

vulcanizada 

e borracha 

vulcanizada 

Borracha 

não 

vulcanizada 

e borracha 

vulcanizada 

Borracha 

não 

vulcanizada 

e borracha 

vulcanizada 

Borracha não 

vulcanizada e 

borracha 

vulcanizada 

Borracha não 

vulcanizada e 

borracha 

vulcanizada 

Borracha não 

vulcanizada e 

borracha 

vulcanizada 

Borracha não 

vulcanizada e 

borracha 

vulcanizada 

   PVC PVC PVC PVC PVC 

    PU PU PU PU 

    Borracha 

Termoplástica 

Borracha 

Termoplástica 

Borracha 

Termoplástica 

Borracha 

Termoplástica 

    Poliuretano 

Termoplástico 

Poliuretano 

Termoplástico 

Poliuretano 

Termoplástico 

Poliuretano 

Termoplástico 

    EVA EVA EVA EVA 

Fonte: Assintecal (2001). 

Apesar de trazerem novas possibilidades, tanto em termos de estética quanto em 

conforto, os novos materiais também trouxeram problemas como qualquer outro material 

desconhecido no mercado. Pois, para a utilização dos mesmos de forma que não 

acarretassem problemas à saúde do pé, novos equipamentos tiveram que ser adquiridos 

pelos fabricantes e os operadores necessitaram de novos conhecimentos. 

De maneira geral quem ganhou foi o consumidor, pois a fabricação de calçados 

diversificou-se e ganhou novos designs. Atualmente há uma variedade enorme de materiais 

disponíveis para a confecção dos calçados. A seguir, baseando-se em Guerrero (2004) e 

Ruppenthal (2001), apresentam-se alguns destes materiais: 

Couro – É considerado um material nobre, pode ser utilizado praticamente em 

todas as partes do calçado, mas normalmente sua utilização é aconselhável no cabedal, no 

forro e em, alguns modelos, na sola. As principais vantagens são a alta capacidade de 
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amoldar-se a uma forma, boa resistência ao atrito, maior vida útil, permite a transpiração e 

ainda aceita quase todos os tipos de acabamento. O couro de boi, devido sua maior oferta, 

é o mais empregado (cerca de 70% do total). 

Materiais têxteis – Tanto os tecidos naturais como os sintéticos são usados no 

cabedal e forros, além de possuírem preço mais atrativo, possuem características como 

leveza e flexibilidade. São empregados principalmente em calçados infanto-juvenis e em 

tênis. 

Laminados sintéticos – São materiais construídos normalmente de um suporte 

(tecido, malha ou não-tecido12) sobre a qual é aplicada uma camada de material plástico 

(geralmente PVC ou poliuretano). São chamados erroneamente “de couro sintético". Um 

dos mais utilizados pela indústria calçadista brasileira é o chamado ”cover line”. 

Materiais injetados – são utilizados na injeção de solados e saltos.  

O PVC (policloreto de vinila) é um material de fácil processamento, com custo 

relativamente baixo e com boas propriedades de adesão e de resistência à abrasão. Hoje é 

utilizado até em solados de tênis e chuteiras. Suas desvantagens são a baixa aderência ao 

solo e a tendência a quebrar a baixas temperaturas. 

O Poliuretano (PU) – É um material versátil e disponível sob várias formas sendo 

empregado em solas e entressolas. É durável, flexível e leve. A sua desvantagem está no 

alto custo dos equipamentos necessários à sua produção e também necessita de cuidados 

especiais durante a estocagem e processamento. 

O Poliestireno – É utilizado na produção de saltos. Tem baixo custo e alta 

resistência ao impacto. 

O ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) – Também é utilizado especificamente 

para fabricação de saltos. Apesar de ter uma ótima resistência ao impacto e à quebra, hoje, 

a sua utilização é basicamente voltada a saltos muito altos, devido ao seu elevado custo. 

TR (borracha termoplástica de estireno/butadieno) – É utilizado na produção de 

solas e saltos baixos. Apresenta boa aderência ao solo, mas é pouco resistente às 

intempéries e aos produtos químicos, como solventes. 

                                               
12 Conhecidos mundialmente como “nonwovens” é um material de estrutura plana, porosa, flexível, 
constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos (longas ou curtas) orientados direcionalmente, 
consolidados por processo mecânico (fricção), químico (adesão) e térmico (coesão), hidrodinâmico ou por 
combinação. 
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Materiais vulcanizados – Um desses materiais é a borracha natural possui 

excelente resistência ao desgaste, adere bem ao solo, é leve e flexível, o que a torna muito 

confortável. Foi o primeiro material a ser usado na fabricação de solas em substituição ao 

couro. Todavia seu elevado custo e pouca resistência a altas temperaturas inviabilizam a 

sua utilização. Atualmente são usadas principalmente em calçados infantis. De maneira 

geral, a borracha sintética apresenta boa propriedade de flexão e elasticidade, resistência ao 

desgaste e ao rasgamento, adere bem ao solo e o seu custo é acessível. 

EVA (Etileno e acetato de vinila) – É um dos materiais mais utilizados no Brasil 

em diversas partes do calçado, sobretudo no solado. É o material mais leve e macio para 

fabricação de solas. Possui boa resistência ao desgaste, pode ser produzido em diversas 

cores. 

Além dos materiais citados se tem ainda os metais, os materiais celulósicos e a 

madeira, muito em evidência atualmente na confecção de solados para calçados femininos. 

3.2.3 Processo produtivo do calçado 

Este item descreve as principais operações de cada etapa do processo produtivo de 

calçados. 

3.2.3.1 Caracterização do processo produtivo: 

A manufatura do calçado, apesar de ser ajustável à automação, caracteriza-se por 

depender de intensiva mão-de-obra, a qual não requer qualificações especiais, e, as 

tecnologias empregadas na produção guardam ainda muitas marcas artesanais. As 

operações que envolvem a fabricação do calçado podem chegar a mais de 380 e o processo 

produtivo é subdividido em fases descontínuas, que podem ser desempenhadas em 

estabelecimentos e locais distintos, o que potencializa a subcontratação de trabalhadores 

para a realização de determinadas etapas do processo produtivo (Costa, 2002). 

A descrição das principais características de cada fase do processo produtivo do 

calçado apresentadas a seguir, está embasada nos trabalhos de diversos autores, tais como: 

Correia (2002), Guerrero (2004), Pasa (2004), Ruppenthal (2001) e SPDesign (2006), bem 

como experiência adquirida pela autora em cinco anos de trabalho em uma indústria de 

calçado esportivo. 
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3.2.3.1.1 Modelagem 

É a fase mais importante do processo produtivo, dado que é nela que se realiza toda 

a concepção do produto em si. É nesta fase que o estilista/modelista idealiza o produto 

final, considerando aspectos como a tendência da moda (tanto para o mercado interno 

quanto externo), os materiais a serem utilizados, a definição dos modelos e das formas que 

compõem o calçado. 

Porém há necessidade de se fazer uma distinção entre a modelagem para mercado 

interno e externo, pois para o mercado interno, o calçado é literalmente lançado, sendo a 

pesquisa das tendências da moda uma atividade incipiente. Praticamente, a moda de 

calçados no Brasil deriva das tendências de moda trazidas da Europa. Pode-se dizer que o 

calçado é lançado no mercado conforme a vontade das empresas fabricantes, ao invés de 

ser vendido. 

Em se tratando de mercado externo existem três tipos de empresa: 

1) Aquela que tem todas as características do calçado, inclusive estilo, definidas 

pelos agentes exportadores e importadores. Logo, a estrutura de modelagem é 

predominantemente técnica. 

2) Empresas que têm capacidade de “criar” os seus modelos com base na moda 

européia, principalmente italiana, mantendo equipes de visita aos principais mercados de 

moda e feira (Itália, França e Alemanha), bem como consultores designers contratados. 

Estas empresas apresentam uma estrutura de modelagem mesclada entre técnica e estilo e 

apresentam nas feiras internacionais os modelos de calçados para a próxima estação. A 

partir do modelo aprovado começa a negociação com o cliente, que se baseará em critérios 

técnicos (custo, materiais, etc.). 

3) A empresa que apresenta estrutura mista, onde são criados modelos, mas 

também se aceitam modelos definidos pelos agentes exportadores e importadores. 

Recentemente vem se fazendo uma distinção entre o estilista e o modelista técnico. 

O primeiro é responsável por desenvolver os projetos, definir o design do calçado, 

combinações de cores, materiais, detalhes, enfeites, tipo do salto ou solado, etc. Ao 

segundo cabe adaptar os novos modelos e projetos para a fabricação, verificando a 

escalação de modelos, palmilhas, solas e outros componentes, a comprovação dos cortes 

escalados e a programação de navalhas, ferramental, matrizes e etc. Além destas funções, 

ambos têm que adequar a manufaturabilidade do produto, adaptando a sua concepção às 
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condições e características do processo produtivo, inclusive no que tange a custos. 

Normalmente as grandes e médias empresas possuem estilistas/modelistas próprios e as 

micro e pequenas empresas contratam o serviços destes profissionais. 

Apesar de muitos esforços virem sendo realizados para tornar o processo produtivo 

mais eficiente, é na modelagem que está o grande gargalo dos fabricantes para exportação 

e, como o tempo de definição do modelo é muito extenso, ocasiona pressões sobre a 

produção para cumprir os prazos de entrega. Principalmente quando a empresa ainda 

utiliza o tradicional pantógrafo, que faz a escala e corta a cartolina para os modelos.  

Porém estes problemas estão sendo amenizados graças ao Computer Aided Design 

(CAD – projeto auxiliado por computador), que vêm sendo utilizado para criar modelos a 

partir de informações estruturais digitalizadas e visualizados no monitor de computador. 

Com esta tecnologia o estilista/modelista elabora o produto em um programa de 

computador, especificando todos os atributos do calçado como medidas, escalas, 

combinações de cores, etc. Com isto, além de se ter uma maior precisão e agilidade na 

criação de novos modelos, facilita-se as tarefas de conseqüentes alterações e elimina-se a 

necessidade de gastar tempo e dinheiro com a elaboração de protótipos. 

O CAD possibilita às empresas maior agilidade no processo de definição de um 

modelo e essa agilidade ocorre tanto na parte de estilo, em função dos recursos do CAD 

(banco de dados com diferentes tipos de materiais, cores, artigos, etc.) como o CAD 

também possibilita ao modelista um trabalho mais limpo e de melhor qualidade, economia 

de matéria-prima e agilidade de resposta ao mercado. 

Quanto à integração do CAD a um sistema de Computer Aided Manufacturing 

(CAM – manufatura auxiliada por computador), a grande limitação é a matéria-prima 

couro, que devido aos seus defeitos impede que a área de corte seja automatizada. O que 

existe hoje em termos de integração é a adaptação de máquinas para o corte e desenhos dos 

padrões, bem como definição de formas. 

3.2.3.1.2 Corte 

Nessa fase são cortadas as matérias-prima que fazem parte da composição do 

cabedal e do solado do calçado, conforme definido na modelagem.  

No processo tradicional, o corte é realizado com facas e balancins. No primeiro 

caso, com o auxílio de uma matriz de papelão duro um profissional faz o corte 

manualmente de todas as peças com uma faca de sapateiro; nos balancins, o operador 
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aperta um botão que aciona uma prensa hidráulica, esta possui uma navalha de aço que ao 

descer sobre a matéria-prima, que é movimentado pelo profissional, efetua o corte. Nos 

dois caso o operador, principalmente quando a matéria-prima utilizada é o couro, deve 

observar o sentido das fibras, a elasticidade e a existência de defeitos para definir as 

posições do corte e minimizar o desperdício de material. 

O maior problema que impede a produção automatizada do sapato de couro são as 

limitações da matéria-prima couro. A irregularidade do couro (defeitos, espessura não-

uniforme, elasticidade, sentido das fibras) faz com que o corte seja a função mais bem paga 

dentro da fábrica, já que é dele que depende o aproveitamento da matéria-prima mais cara 

(30 a 50% do custo em média).  

Nos processos mais avançados, integrado ao processo de modelagem por CAD, se 

aplicam na atividade de corte ferramentas como o CAM, que permite o corte da matéria-

prima através da programação de instruções computadorizadas. Resultando em um 

aproveitamento da matéria-prima bastante superior, dado que o controle da área a ser 

cortada é feito pelo computador. Deve-se ressaltar que as diferenças entre os processos 

tradicionais e os mais avançados é, em grande parte, determinado pelo tipo de matéria-

prima utilizado e seu grau de homogeneidade/ heterogeneidade. 

3.2.3.1.3 Preparação 

Estando as peças cortadas, passa-se para a fase de preparação. É nesta fase que, 

conforme especificações da modelagem são executadas todas as preparações nas peças 

cortadas antes de ir para o setor da costura, estas operações podem ser: um chanfro, silk13, 

bordados, entre outros. 

3.2.3.1.4 Costura 

Estando as peças cortadas e preparadas, passa-se para a fase da costura, que é 

quando são efetuadas inúmeras operações minuciosas que são realizadas segundo uma 

divisão do trabalho progressivamente em estágios distintos como: costura gáspea com 

                                               
13 silk-screen é um processo de impressão no qual a tinta é vazada  pela pressão de um rodo ou puxador 
através de uma tela preparada. A tela, normalmente de seda, nylon ou poliéster, é esticada em um bastidor de 
madeira, alumínio ou aço. A "gravação" da tela se dá pelo processo de fotosensibilidade, onde a matriz 
preparada com uma emulsão foto sensível é colocada sobre um fotolito, sendo este conjunto matriz + fotolito 
colocados por sua vez sobre uma mesa de luz. Os pontos escuros do fotolito correspondem aos locais que 
ficarão vazados na tela, permitindo a passagem da tinta pela trama do tecido, e os pontos claros (onde a luz 
passará pelo fotolito atingindo a emulsão) são impermeabilizados pelo endurecimento da emulsão foto 
sensível que foi exposta a luz. 
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forro gáspea, colagem de reforços, colagem de couraça, costura viés, costura fita na 

lingüeta, costura etiqueta na taloneira, etc. 

Em virtude destas diversas operações, o que exige grande número de mão-de-obra, 

a fase da costura é onde se encontram os estrangulamentos da produção. Deste modo, é 

onde se observa a maior descontinuidade do processo produtivo, pois as empresas 

terceirizam ou subcontratam outras empresas (ateliês) para efetuarem algumas partes desta 

fase da produção.  

As indústrias calçadistas utilizam-se dos ateliês como forma de estabilizar o 

número de empregados na empresa, bem como ter flexibilidade para se adaptar a demandas 

sazonais. A grande preocupação das empresas calçadistas, em relação aos ateliês, é com a 

qualidade do produto e o cumprimento de prazos. 

Em relação à automação para esta fase, existem máquinas de costura de controle 

numérico, porém de utilização restrita para alguns poucos tipos de costura e/ou de produto. 

Considerando-se os vários tipos de operação e as várias formas de realizar a união das 

peças de acordo com o produto final que se deseja obter, fica evidente a limitação existente 

para que se progrida na automação dessa etapa do processo e o predomínio da atividade 

manual. O grande empecilho à adoção de máquinas mais modernas é o preço e o volume 

de produção necessário para justificar economicamente a aquisição, além de problemas de 

desconsideração do valor das futuras oportunidades de investimentos e dos benefícios do 

aprendizado tecnológico que proporcionaria. 

3.2.3.1.5 Solados:  

A produção (ou compra) do solado ocorre em paralelo ao corte e à costura do 

cabedal. Nessa etapa ocorre o corte das palmilhas e solados que irão, na etapa posterior, 

compor o calçado.  

Os materiais utilizados como matéria-prima para o solado são as resinas, as 

borrachas, o plástico, a madeira e o couro. Há uma tendência mundial do uso de materiais 

sintéticos (principalmente poliuretano, borrachas EVA, SBR (Borracha de estireno-

butadieno) e TR, e resinas ABS e acrílicas), já que estes oferecem melhores características 

de resistência, durabilidade, segurança estética e leveza.  

A maior parte desses materiais sintéticos foi desenvolvida fora das fábricas de 

calçados, ocasionando a exclusão dessa etapa de boa parte das fábricas passando a existir 

como um componente fornecido. Nas fábricas que continuaram a produzir o solado in 
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house, estes novos materiais possibilitaram a automação ou pelo menos o aumento da 

produtividade, em função da maior regularidade do material.  

No caso das palmilhas ocorreu o mesmo. A possibilidade de mecanizar o processo 

aumentou a produtividade da etapa e ocasionou o surgimento de fábricas de palmilhas 

como componentes. Os principais materiais utilizados na palmilha são o papelão, a cortiça, 

a borracha e as resinas.  

Boa parte das empresas prefere comprar fora (outsourcing) os solados e as 

palmilhas para economizar investimentos em capital, uma vez que esses componentes não 

são considerados estratégicos, ou seja, determinantes de qualidade visual do calçado. 

3.2.3.1.6 Montagem 

Como o próprio nome já diz, é nesta etapa onde o cabedal é unido ao solado na 

forma de montagem, formando um único produto. As principais operações de montagem 

de um calçado de couro são:  

• Preparação: colocação dos aviamentos no cabedal, montagem do contraforte, 

montagem da biqueira e assentamento da palmilha na fôrma.  

• Montagem do bico: fixação do cabedal na parte dianteira da fôrma.  

• Montagem dos lados: fixação das laterais do cabedal na fôrma. 

• Montagem da base: fixação da parte traseira do calçado na forma. 

Os processos de união destas partes são bastante variados, podendo ser: por 

colagem, em que o cabedal e a palmilha, uma vez montados, são prensados contra a sola; 

pelo método palmilhado, em que se costura a palmilha ao cabedal através de uma vira e 

esta é costurada à sola; ou, pelo método blaqueado, onde uma única costura une o cabedal, 

a palmilha e a sola, sendo que os pontos da costura na parte externa do solado são 

“escondidos” através de um entalhe, o que evita o atrito com o solo ao se caminhar, logo 

evita o desgaste da linha. Normalmente, esta fase conta com o auxílio de uma esteira 

transportadora que dita o ritmo do trabalho, enquanto a esteira se move, a equipe de 

trabalho vai efetuando as operações necessárias para montar o calçado. 

A montagem é a etapa de fabricação que apresenta maior nível de automação, pois 

depende apenas da capacidade da empresa em investir e do balanceamento do fluxo de 

produção de acordo com o gargalo de produção da empresa. De nada adianta ter máquinas 
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de montar bico com alta produtividade se as seções anteriores não são capazes de alimentá-

las com o ritmo adequado.  

Praticamente para todas as operações de montagem já existem máquinas com 

controle numérico ou pelo menos com controladores lógicos programáveis, o que 

proporciona uma menor atuação da mão-de-obra sobre o processo e uma maior precisão e 

qualidade na montagem. O atual desenvolvimento das máquinas permite que se use mão-

de-obra desqualificada nessa função uma vez que a máquina praticamente faz o trabalho.  

No entanto, conforme a tecnologia evoluir o inverso ocorrerá: cada vez mais haverá a 

necessidade de programadores e operadores especializados para aproveitar as opções que 

os equipamentos oferecem. 

Entre as máquinas, as que têm o custo mais elevado são as de montagem do bico, 

que exigem maior precisão na operação e os operadores destas máquinas recebem 

normalmente os salários mais altos da seção.  

3.2.3.1.7 Acabamento 

O acabamento é a última fase do processo produtivo do calçado. Nesta ocorrem às 

tarefas finais da confecção, tira-se o calçado da forma, retira-se os excessos de cola, faz-se 

os retoques com tinta, cera, escova-se, enfim, é quando é feita a inspeção final do controle 

de qualidade, para posteriormente ser encaminhado à expedição para ser encaixotado. As 

operações do acabamento também podem ser dispostas em linha através de esteiras, que 

estabelecem um ritmo de trabalho. As principais inovações nessa área são equipamentos 

simples capazes de desenformar o calçado mais rapidamente, máquinas de secagem 

(estufas) mais eficientes; adesivos e tintas de melhor qualidade e testes de inspeção extra 

fábrica mais conclusivos. 

As fases mais críticas são a da costura e a da montagem, onde a produção ainda 

mantém caráter bastante artesanal e intensivo em mão-de-obra devido à dificuldade na 

automação, fazendo com que a eficiência do processo ainda dependa predominantemente 

da habilidade do trabalhador. Em outras fases, como na modelagem, é possível utilizar 

equipamentos como o CAD, inclusive de forma integrada com equipamentos de 

transferência automatiza para o corte e manufatura, o CAM, formando o sistema 

CAD/CAM, especialmente quando se trata do processamento de materiais sintéticos ou de 

couro de qualidade mais elevada, cujos requisitos de uniformidade são bem mais elevados 

(SPDesign, 2006). 
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Entretanto, em virtude do custo de aquisição elevado dos equipamentos, que é 

muito maior do que uso da própria mão-de-obra, a adoção destas tecnologias encontra-se 

restringida, basicamente seu uso se limita a empresas de grande porte ou que compartilhem 

o uso dos equipamentos (Pasa, 2004). Frente a esta situação, o processo produtivo 

operando sem a introdução de inovações tecnológicas apresenta certo grau de ineficiência, 

uma vez que estas permitem o aumento da qualidade, uniformidade dos produtos, ganhos 

de produtividade, minimiza as perdas de matéria-prima e reduz os custos variáveis. 

De modo geral, percebe-se que a indústria de calçados caracteriza-se pelo uso 

intensivo do trabalho e pela baixa complexidade tecnológica, sendo as tecnologias 

incorporadas e adaptadas de inovações tecnológicas originárias de outros setores da 

economia. Mesmo assim, nas últimas décadas vem passando por transformações no que 

tange o seu processo de produção, principalmente com a difusão de inovações relacionadas 

às tecnologias de base microeletrônica, incorporadas sob forma de máquinas e sistemas 

computadorizados. Todavia, o uso de tecnologia varia conforme os tipos de empresas e as 

mudanças não ocorrem de maneira homogênea em todas as fases do processo produtivo, 

algumas fases contam com inovações tecnológicas bastante desenvolvidas e outras ainda 

são muito carentes (Pasa, 2004 e SPDesign, 2006). 

3.2.4 Normas ABNT-NBR e Selo conforto 

A International Organization for Standardization é a mais conhecida organização 

internacional responsável pela elaboração de normas técnicas de qualidade. Ela é uma 

organização não governamental com sede em Genebra, Suíça, que deste 1947, trabalha 

com sugestões de requerimentos de qualidade, ao qual chama “ISO”. Esta organização se 

faz presente em aproximadamente 100 países através de seus representantes. Nos Estados 

Unidos a ANSI (American National Standard Institution) é o organismo que representa as 

ISO. Já aqui no Brasil, é a ABNT – Associação Brasileira de Normas técnicas – a 

representante responsável por tais certificações (Agência SEBRAE de noticias, calçados: 

2004; Puri,1994). 

Vale mencionar também que a ABNT, bem como a ANSI, têm a responsabilidade 

de apoiar o desenvolvimento de padrões consensuais, no sentido de providenciar estrutura 

para que grupos industriais ou de produtos possam se reunir para elaborar normas 

científicas (Puri:1994). Neste sentido, a ABNT atua junto a esses grupos viabilizando a 
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validação das normas Brasileiras por eles sugeridas. Tais normas recebem o prefixo 

ABNT-NBR 

Recentemente a ABNT obteve a acreditação do INMETRO (Instituto nacional de 

metrologia, normalização e qualidade industrial) para conceder a certificação, dentro do 

Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC). A norma ABNT NBR 

14834:2004 é apenas uma das mais de 200 normas voltadas para o setor calçadista 

Brasileiro. Graças a essa norma o Brasil, pode com orgulho afirmar ser o único país do 

mundo a certificar calçados em critérios relativos a conforto. A título de ilustração, a seguir 

está apresentado o grupo de normas Brasileiras mencionado, relativo ao conforto de 

calçados e direcionado ao segmento calçadista: 

ABNT NBR 14834:2004 – Conforto do calçado – Requisitos e ensaios. Objetivo: 

Esta norma estabelece os métodos de ensaio e os requisitos para estabelecer o grau de 

conforto dos calçados. 

ABNT NBR 14835:2004 – Calçados – Determinação da massa. Objetivo: Esta 

norma estabelece o método para determinação da massa de calçados. 

ABNT NBR 14836:2004 – Calçados – Determinação dinâmica da distribuição da 

pressão plantar. Objetivo: esta norma estabelece o método para determinação da 

distribuição da pressão em calçados. 

ABNT NBR 14837: 2004 – Calçados – Determinação da temperatura interna. 

Objetivo: esta norma estabelece o método para determinação da temperatura interna entre o 

pé e o calçado. 

ABNT NBR 14838:2004 – Calçados – determinação do comportamento da 

componente vertical da força de reação do solo. Objetivo: esta norma estabelece o método 

para determinação da componente vertical da força de reação do solo em calçados. 

ABNT NBR 14839:2004 – Calçados – Determinação dos ângulos de pronação do 

calcâneo durante a marcha. Objetivo: esta norma estabelece o método para determinação 

dos ângulos de pronação do calcâneo durante a marcha.  

ABNT NBR 14840:2004 – Calçados – Determinação dos níveis de percepção do 

calce. Objetivo: Esta norma estabelece o método para determinação dos níveis de 

percepção do calce em calçados. 
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Estas normas são bastante importantes para a indústria de calçado esportivo e 

servem também como um referencial a ser seguido, pois estas normas atuam junto as 

indústrias no sentido de instruí-las no que se refere às regras para o desenvolvimento e 

produção dos produtos, possibilitando um diferencial nos seus produtos e proporcionando 

vantagem competitiva para expandir seus mercados. 

Os testes são realizados no Laboratório de Biomecânica do Instituto Brasileiro de 

Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC), em Novo Hamburgo/RS, tem como 

diretrizes as sete normas da ABNT citadas anteriormente.  

Criado em 1998 para ser um instrumento de medição de confortabilidade e 

qualidade do calçado Brasileiro, o Selo Conforto é atualmente uma das certificações mais 

importantes no cenário nacional com mais de dois mil modelos avaliados em todo País. 

O Selo Conforto é uma Marca de Conformidade auferida ao calçado que, uma vez 

submetido a um conjunto de ensaios específicos, foi avaliado e atingiu o índice 

"Confortável" ou "Muito Confortável", de acordo com a NBR 14834, ao mesmo tempo, 

este selo passa a atuar como um diferencial de mercado, apesar de estar sujeito às normas 

brasileiras representa também um importante valor agregado para o mercado exportador, 

visto a credibilidade da entidade brasileira. 

3.3 A produção e mercado mundial de calçados 

O mercado calçadista mundial é intrínseco ao mercado da moda, onde o nome de 

uma marca pode ser um grande influenciador, pois este pode ser visto como sinônimo de 

status.  Czinkota (2001) afirma que, o nome de uma marca assegura ao consumidor que, na 

sua próxima compra, ele receberá a mesma qualidade da aquisição anterior. Dessa forma, 

os consumidores pagam mais por uma determinada marca, pois nela está intrínseca a 

qualidade e garantia do produto. 

De toda produção mundial de 2005, que foi de 14.526,6 milhões de pares de 

calçados, observou-se que a China liderou a produção deste setor com 61,96%, este fato 

deve-se a sua melhoria na qualidade pela alta tecnologia existente no país bem como aos 

baixos custos de produção ocasionados pela mão-de-obra abundante e preço competitivo 

das matérias-primas. O Brasil foi o terceiro produtor mundial, com uma produção de 762 

milhões de pares de calçados, o que representou participação de 5,25% na produção 

mundial.  
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Em relação ao consumo de calçados, em 2005 foram consumidos mundialmente 

13.191 milhões de pares e neste item os EUA ocuparam a liderança com 17% (2.241,9 

milhões de pares). A China ocupou a segunda posição com 15,89% (2.096,5 milhões de 

pares) e o Brasil foi o quinto consumidor de calçados do mundo em 2005 consumindo 555 

milhões de pares, o que representa 4.21% da produção mundial. Neste mesmo ano, foram 

exportados 10.209,5 milhões de pares de calçados, destes, a China foi responsável por 

67,72%, o que significa uma exportação de 6.914 milhões de pares de calçados, já o Brasil 

foi responsável por apenas 2,13% de todos os calçados exportados. 

Em 2005 às importações totalizaram 8.873,9 milhões de pares, no ranking dos 

países que mais importaram calçados, os Estados Unidos era o mais importante mercado 

importador de calçados do mundo, respondendo por 25,38% de todo o volume importado. 

Neste mesmo ano, as importações do Brasil foram consideradas irrelevantes, pois 

representaram apenas 0,11% de toda a importação mundial o que correspondeu a apenas 10 

milhões de pares. 

O mercado Chinês é um dos principais exportadores de calçados para os Estados 

Unidos. No ano de 2005, em termos de quantidade, o Brasil foi considerado o segundo 

maior exportador de calçados para os Estados Unidos, com 74 milhões de pares de calçado, 

que totalizaram US$ 1.009 milhões, porém em termos financeiros, a Itália ocupou o 

segundo lugar, com vendas de US$ 1.128 milhões e volume de 28 milhões de pares. 

3.4 A indústria Nacional de calçados 

De acordo com dados da Abicalçados, a indústria Brasileira de calçados passou a 

ocupar posição de destaque no mercado internacional, sendo atualmente a terceira maior 

produtora de calçados, o quinto maior mercado consumidor e também o quinto maior 

exportador de calçados do mundo. 

3.4.1 Produção e consumo 

A indústria Brasileira de calçados comporta mais de nove mil empresas 

constituídas quase totalmente por capital nacional, emprega diretamente cerca de 300 mil 

pessoas e, indiretamente mais de 1 milhão, deste modo, caracteriza-se por ser uma 

indústria intensiva em mão-de-obra. No ano de 2005, a indústria Brasileira produziu 762 

milhões de pares de calçados, destes 538 milhões de pares (70,6%) foram consumidos no 

mercado interno e 190 milhões de pares (24,4%) foram destinados à exportação. 
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3.4.2 Exportações 

Entre os tipos de calçados exportados pelo Brasil, os calçados confeccionados com 

cabedal em couro são os que possuem maior destaque na pauta de exportação, devido à 

grande disponibilidade desta matéria-prima no mercado nacional. Em 2005, dos 190 

milhões de pares de calçados exportados, 55% foram do tipo cabedal em couro.  

Atualmente as exportações de calçados do Brasil destinam-se para mais de 100 

países, com a característica de serem concentradas para alguns países. Dentre estes, no ano 

de 2005, o com maior destaque foram os Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, México 

Espanha, Canadá e Itália. Em relação à origem estadual dos produtos destinados ao 

mercado externo, o Rio Grande do Sul é considerado o maior estado exportador, seguido 

pelos estados de São Paulo e do Ceará. 

3.4.3 Importações 

No que tange às importações brasileiras de calçados, percebe-se que são quase 

irrelevantes, uma vez que, dos 555 milhões de pares consumidos no mercado interno em 

2005, apenas 3,05% foram importados, ou seja, 16,94 milhões de pares. 

3.4.4 Distribuição espacial da produção 

O setor calçadista brasileiro caracteriza-se pela presença de micro e pequenas 

empresas e geralmente com gestão familiar. Seguindo a tendência mundial terceiriza partes 

das atividades do processo produtivo e depende de intensiva utilização de mão-de-obra, o 

que o torna um dos setores que mais gera emprego no país, em 2004, aproximadamente 

299 mil trabalhadores atuavam diretamente na indústria. 

O setor no Brasil é concorrencial e pulverizado, está presente em quase todos os 

estados. Os principais pólos produtores localizam-se nos estados do Rio Grande do Sul 

(denominado Vale dos Sinos, que é o maior pólo do Brasil abrangendo 26 municípios e é 

especializado na fabricação de calçados femininos de couro); São Paulo (onde há três 

importantes pólos: Franca - especializada na produção de calçados masculinos, Birigui - 

grande produtora de calçados infantis, e Jaú - produtora de calçados femininos) e Minas 

Gerais (que abriga quatro pólos: Nova Serrana (calçados esportivos), Belo Horizonte 

(produção diversificada com certa predominância de calçados femininos), Uberaba 

(produção diversificada) e Uberlândia (calçados femininos artesanais)). Outras 

aglomerações importantes encontram-se nos estados Ceará, Bahia, Paraíba e Santa 

Catarina (região de São João Batista) (Abicalçados, 2006). 
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A indústria nacional teve que se adaptar para não ficar em atraso quanto às 

estratégias competitivas adotadas pelas empresas dos outros países. Sendo assim, na 

década de 90, grandes empresas dos estados de São Paulo e Rio Grande Sul deslocaram 

parte do seu parque fabril para a região Nordeste. Inicialmente o mais favorecido foi o 

estado do Ceará, depois a Bahia e mais recentemente quase todos os estados nordestinos 

possuem instalações vindas de empresas originárias do Sul ou Sudeste (Garcia, 2003 e 

Guerreiro, 2004). 

O processo de descentralização regional da produção foi motivado pela busca da 

redução de custos. Esta redução de custos se verifica em dois aspectos: o primeiro deles se 

refere aos incentivos fiscais e financeiros concedidos pelos estados daquela região, tais 

como deferimento de ICMS incidente sobre importações de máquinas, equipamentos e 

matérias-primas, isenção parcial do Imposto de Renda, isenções de impostos municipais e 

empréstimos automáticos sobre exportações; o segundo aspecto é explicado pelos atrativos 

dos menores custos da mão-de-obra, nos estados nordestinos os salários pagos aos 

trabalhadores são expressivamente menores do que aqueles pagos aos trabalhadores das 

regiões tradicionais e ainda as empresas se utilizam extensivamente de algumas formas de 

precárias de relações de trabalho (Garcia, 2003 e Guerreiro, 2004). 

No entanto, visto a baixa qualificação da mão-de-obra do local, as empresas 

procuram efetivar no Nordeste apenas a produção de calçados com menor valor agregado e 

algumas linhas de produtos complementares às existentes nas regiões originais. Mantendo 

assim nas regiões tradicionais a produção de linhas mais sofisticadas, além de todas as 

outras atividades referentes ao processo de produção, como o gerenciamento da atividade 

produtiva, a concepção e design dos calçados e o desenvolvimento do produto. Por estas 

razões, dependendo do mercado destino há uma distinção entre a procedência de 

fabricação dos produtos, isto é, os calçados produzidos da região Nordeste têm sido para 

atender o consumo interno e os produtos das fábricas localizadas nas regiões Sul e Sudeste 

que são para exportação (Garcia, 2003). 

Outro fator que também deve ser considerado quanto aos deslocamentos de plantas 

industriais refere-se à característica da indústria de calçados brasileira de se especializar 

em mercados específicos e operarem em aglomerações. Neste sentido, a regionalização da 

indústria é segmentada conforme as peculiaridades territoriais. Os setores mais sujeitos à 

relocalização são os de calçados de materiais sintéticos, nos quais as vantagens 

comparativas dos pólos do Vale dos Sinos e de Franca são menores, devido sua tradição na 
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produção de calçados de couro. Assim, os novos pólos de produção são bastante diferentes 

dos antigos, seja em perfil de produto, seja em perfil de empresa (Azevedo, 2002 e 

Guerrero, 2004). 

3.5 Conclusão 

O ambiente competitivo da indústria calçadista Brasileira é marcado por vários 

desafios e dificuldades. Internamente, entre as principais dificuldades destacam-se a baixa 

inovação tecnológica do maquinário no setor e a concorrência com o produto importado. 

Externamente, a principal dificuldade é o crescimento da concorrência asiática, que tem 

ultimamente absorvido parcelas significativas do mercado calçadista Brasileiro. 

Em contrapartida, o setor calçadista Brasileiro tem apresentado um incremento na 

qualidade do seu produto, resultado combinado das aplicações de materiais mais 

sofisticados, do aperfeiçoamento da tecnologia do solado (P&D) e no crescimento das 

linhas de pesquisa sobre biomecânica, bem como na criação e implementação das normas 

da ABNT-NBR 14834:2004 e do selo conforto. 

No capítulo a seguir, será discorrido sobre os conceitos de satisfação e fidelidade 

do consumidor e serão apresentados os principais modelos nacionais de índice de 

satisfação do consumidor. 
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Capítulo 4 

Revisão de literatura 

Neste capitulo, inicialmente é realizada uma revisão teórica dos conceitos de 

satisfação e fidelidade; em seguida, serão apresentados e analisados os principais modelos 

de índices de satisfação do cliente através da descrição dos modelos Sueco, Americano, 

Alemão, Europeu, Norueguês e o modelo proposto por Johnson e por fim apresentaremos 

qual a teoria que foi utilizada como ferramenta de análise do estudo empírico a que se 

propõe esta pesquisa. 

4.1 Satisfação e fidelidade do consumidor 

A satisfação do consumidor pode conduzir à fidelidade, e é reconhecida como um 

antecedente da repetição da compra. Uma elevada satisfação do consumidor resulta não só 

no aumento da fidelidade por parte dos atuais consumidores como ajuda a manter e atrair 

novos consumidores (Fornell 1992; Anderson et al 1994) 

A pesquisa de satisfação de clientes é um sistema de administração de informações 

que continuamente capta a voz do cliente, através da avaliação da performance da empresa 

a partir do ponto de vista do cliente. Tanto acadêmicos como executivos do mercado 

concordam que a satisfação do consumidor representa um passo importante no processo de 

fidelização. No entanto, ambos também concordam que a satisfação não é suficiente para 

criar e sustentar um relacionamento de fidelidade. 

Meramente satisfazer clientes que podem escolher seus produtos não é suficiente 

para mantê-los fiéis, é preciso ir além da satisfação (Jones e Sasser, 1995). 

4.1.1 Satisfação do consumidor 

A palavra satisfação deriva do latim: o anteposto “satis” (bastante, suficiente) e o 

propositivo “fação/facção” (maneira de fazer ou poder de fazer). Infere-se que produtos ou 
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serviços que produzem satisfação são aqueles que têm a capacidade de fornecer o que se 

está procurando até o ponto de ser bastante ou suficiente. O significado original do termo 

remete à idéia de que satisfação está relacionada a uma sensação de completude ou 

realização (Borges, 2005). 

Inicialmente, estudiosos do comportamento do consumidor buscaram definições 

relacionadas com a experiência de consumo: Propuseram um conceito de satisfação onde 

ela representaria uma avaliação das diferenças percebidas entre as experiências passadas e 

a performance atual de um produto (Tse e Wilton, 1988), ou ainda propuseram que a 

satisfação representava uma avaliação realizada ao final de uma experiência de consumo 

considerada, no mínimo, como boa (Hunt,1977). 

Satisfação é a resposta de completude/realização do consumidor. É um julgamento 

de que as características peculiares de um produto ou serviço em si, provocaram ou estão 

provocando, um nível prazeroso de completude/realização relacionada ao consumo, 

incluindo níveis acima ou abaixo da completude/realização (Oliver citado por Borges, 

2005, p.36). 

Conforme Kotler (1998, p.53) satisfação “é o sentimento de prazer ou de 

desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto (ou 

resultado) em relação às expectativas da pessoa”.  

A definição de Kotler enfatiza que a satisfação é função do desempenho percebido 

e das expectativas. E ainda, afirma que se o desempenho ficar longe das expectativas, o 

consumidor estará insatisfeito e se o desempenho atender as expectativas, o consumidor 

estará satisfeito e se excedê-las estará altamente satisfeito ou encantado. As expectativas 

são influenciadas por uma experiência anterior de compra, por recomendações de amigos e 

colegas, ou por informações e promessas das empresas e dos concorrentes (Kotler, 1998, 

p.53). 

De acordo com Johnson (2001), os clientes tomam as decisões e avaliações de “re-

compra” baseados em sua experiência de compra e consumo até aquela data, não apenas 

numa transação ou episódio particular. 

“As expectativas funcionam como referenciais de 

comparação, e têm sido apontadas como os padrões contra os 

quais o desempenho é avaliado” (Borges, 2005, p.54). 
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A satisfação ocorre sempre que as expectativas do consumidor são alcançadas ou 

excedidas levando ao reforço da decisão de compra. Assim a satisfação reforça as atitudes 

positivas para com a marca e/ou o produto/serviço levando a uma maior probabilidade de 

repetição da compra. Por seu lado a insatisfação ocorre quando as expectativas do 

consumidor não são alcançadas. Essa não confirmação de expectativas contribui para 

atitudes negativas relativamente à marca e/ou o produto/serviço levando a uma menor 

probabilidade de repetição da compra (Assael 1987). 

“Se a experiência da utilização do produto ou serviço 

preenche as expectativas de pré-compra então daí resulta 

satisfação, por outro lado, se as expectativas de pré-compra 

não são alcançadas resulta insatisfação” (Sheth et al 1999, 

p.549). 

Podemos concluir que existem várias definições e várias perspectivas do conceito 

de satisfação, sendo que a maioria delas se complementa. 

A intenção inicial da medição da satisfação do consumidor é coletar informações 

em relação às suas expectativas e necessidades de um determinado produto ou serviço, de 

uma organização que vem de encontro aos desejos do cliente. Trabalhar essas informações 

é focar o cliente como o principal instrumento diante da empresa. Segundo Carlos apud

Crosby (2004), “clientes são as pessoas ou organizações que recebem o resultado do 

processo de trabalho”. 

“Um bom sistema de medição e monitoramento da 

satisfação do cliente consistirá em um processo contínuo que 

permitirá monitorar como a organização melhora neste 

aspecto através de um programa de estudo periódico. Esse 

processo passa sempre pelas seguintes fases: identificação 

das expectativas, medição da satisfação, elaboração das 

estratégias de melhoria da qualidade e implantação das 

melhorias”. (Carlos apud Crosby, 2004) 

4.1.2 A fidelidade do consumidor 

Na língua inglesa utiliza-se usualmente o termo loyalty (lealdade), porém no Brasil 

foi comumente traduzida com fidelidade. No Brasil, vários estudos acadêmicos recentes 

têm adotado o termo fidelidade em vez do termo lealdade. Para o dicionário Collins Gem 
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(2000), lealdade e fidelidade são sinônimos. Portanto, utilizaremos o termo fidelidade neste 

trabalho.  

O conceito de fidelidade possui definições distintas nos campos das ciências 

comportamentais e da psicologia. Antes da década de 1970, o conceito de fidelidade era 

entendido apenas como um padrão de compras repetido, retratando uma abordagem 

puramente comportamental. Bass (1974) considerava que os ciclos de repetição de compra 

eram estocásticos, isto é, continham partes aleatórias, assim não podiam ser analisados. 

Uma abordagem com aspectos psicológicos foi introduzida por Jacoby (1971) ao 

apresentar o conceito de fidelidade de múltiplas marcas. Sua abordagem considerava que 

dentro de um grupo limitado de marcas, estas podiam ser substituídas entre si, desde que 

possuíssem alguns requisitos básicos de qualidade equivalentes. A fidelidade a uma única 

marca, só era possível caso não houvesse a disponibilidade de nenhuma outra concorrente. 

Prus & Randall descrevem a fidelidade dos clientes da seguinte forma: "fidelização 

do cliente é um composto de uma série de qualidades. É impulsionada pela satisfação dos 

clientes, mas ela também envolve um compromisso por parte do cliente para fazer um 

investimento sustentado em um relacionamento contínuo com uma marca ou empresa. 

Finalmente, a fidelidade dos clientes é refletida por uma combinação de atitudes (intenção 

de comprar novamente e / ou comprar produtos ou serviços adicionais a partir da mesma 

empresa, disponibilidade para recomendar a empresa para os outros, o compromisso com a 

empresa demonstrada por uma resistência à mudança para um concorrente) e 

comportamentos (repetir compra, compra mais e diferentes produtos ou serviços da mesma 

empresa, recomendando a empresa para os outros)". 

Para Griffin (1998), o conceito de fidelidade do cliente volta-se mais para o 

comportamento do que para a atitude. Quando um cliente é fiel, ele apresenta um 

comportamento de compra definido como não aleatório expresso ao longo do tempo por 

alguma tomada de decisões. O cliente tem uma tendência específica em relação àquilo que 

compra e de quem compra. Além disso, o termo fidelidade denota uma condição 

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

A fidelidade é o resultado da atenção dada àquilo que é necessário para manter um 

cliente, seguida pela execução constante desse requisito. A definição de cliente fiel pode 

ser entendida como aquele que: realiza compras regulares e repetidas, compra as diversas 
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linhas de produtos e serviços, recomenda os produtos e serviços a outras pessoas, mostra-

se imune aos apelos da concorrência (Griffin,1998). 

Em termos teóricos, a fidelidade do cliente é distinta do comportamento de apenas 

intenção de recompra na medida em que esta pode conter uma fidelidade não verdadeira 

devido à conveniência ou compra inconsistente (Jacoby e Chestnut, 1978). Oliver (1999) 

propõe uma estrutura categórica para fidelidade, na qual a fidelidade possuiria quatro 

categorias ou fases distintas: fidelidade cognitiva, fidelidade afetiva, fidelidade impulsiva e 

fidelidade de ação, onde nesta última a ação de recompra é acompanhada por uma 

disposição em superar obstáculos para alcançá-la. 

Dick e Basu (1994) têm outra abordagem e correlaciona atitude relativa e repetição 

de compra de forma a identificar quatro comportamentos distintos do consumidor: 

fidelidade verdadeira, fidelidade oculta, fidelidade falsa e fidelidade nula. A Fidelidade 

Verdadeira é aquela em que o consumidor apresenta uma alta atitude relativa em relação à 

determinada marca e um alto comportamento de recompra. A Fidelidade Oculta é definida 

como sendo aquele onde o consumidor possui uma forte preferência ou atitude em relação 

à marca, porém apresenta um baixo comportamento de repetição de compra devido a 

circunstâncias ambientais ou situacionais. A Fidelidade Falsa ocorre quando o consumidor 

freqüentemente adquire uma mesma marca, porém não considera a marca com atributos 

significativamente diferentes das demais. A recompra periódica pode ocorrer em situações 

onde não há alternativas de escolha ou a escolha é realizada com base em hábitos passados. 

A Fidelidade Nula ou Ausência de Fidelidade ocorre quando os consumidores não 

diferenciam as marcas e apresentam baixo comportamento de recompra. A Figura 4-1 

apresenta esta formulação. 
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Figura 4-1 Estrutura do Modelo de Dick e Basu (1994) 

Todavia, como reconhece Oliver (1999), o conceito de fidelidade é muito falado, 

mas pouco compreendido e a expectativa é que este conhecimento alcance o nível do 

estabelecido para satisfação. 

4.1.3 A fidelidade e o ciclo de compra  

Sempre que compra algo o cliente percorre um ciclo. Quem compra um produto 

pela primeira vez percorre cinco etapas. Primeiro o comprador conscientiza-se da 

existência de um produto e, então, faz uma compra inicial. Em seguida, o comprador passa 

por duas fases de formação da atitude, uma delas chamada de avaliação pós-compra e a 

outra denominada decisão de comprar novamente. Se há a decisão de comprar novamente, 

acontece finalmente a quinta etapa, a reaquisição. A seqüência que inclui reaquisição, a 

avaliação pós-compra e a decisão de comprar novamente forma um circuito fechado de 

reaquisição que se repete algumas ou centenas de vezes durante o relacionamento entre 

cliente, uma empresa e os produtos e serviços oferecidos por esta. A cada ciclo completo 

de compra existe a chance de fortalecer ou estremecer o vínculo com o cliente. Quanto 

mais forte for o vínculo, maiores serão a fidelidade e os benefícios para a empresa. 

(Griffin, 1998). 
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4.2 Modelos de Índices Nacionais de Satisfação do Cliente 

Na tentativa de mensurar a performance do valor de sua economia neste novo 

contexto, algumas nações iniciaram processos de avaliação da satisfação do consumidor 

criando índices nacionais para tanto. O primeiro índice de satisfação do consumidor o 

SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer) foi desenvolvido na Suécia em 1989 

contando com 31 indústrias. Em seguida a Alemanha criou o DK (Deutsche 

Kundenbarometer) em 1992 também com 31 indústrias. Os Estados Unidos em 1994 

implementou o seu ACSI (American Customer Satisfaction Index) que começou com 40 

indústrias e a União Européia recomendou aos seus membros que fizessem o mesmo 

(Fornell et al., 1996). 

Estes índices diferem entre si pela sua abrangência, número de indústrias, 

consolidação dos dados e metodologia de pesquisa. O SCSB busca obter o valor percebido 

e a expectativa do consumidor. Enquanto que o ACSI foi desenhado de forma a aferir a 

qualidade percebida e o valor percebido separadamente, e adicionalmente também 

avaliando as expectativas do consumidor (Fornell et al., 1996). No caso do EPSI 

(European performance satisfaction index), a imagem, as expectativas, o valor percebido 

pelo produto e a qualidade percebida do serviço, são mensurados para se obter o valor 

monetário percebido do produto ou serviço (Eklof e Westlund, 2002). 

A seguir será tratado cada um destes métodos separadamente. 

4.2.1 Modelo Sueco (SCSB - Swedish Customer Satisfaction Barometer) 

O modelo original SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer), mostrado na 

figura 4-2 surgiu em 1989 e foi o primeiro índice verdadeiramente nacional de medição de 

satisfação do cliente (Fornel, 1992) 

O modelo Sueco tem, em sua composição estrutural, dois antecedentes primários a 

satisfação: a performance percebida pelo cliente com o produto ou serviço e a expectativa

em relação à performance (Johnson, 2001). 

A performance é percebida equiparando o valor percebido ou a percepção do nível 

de qualidade recebida em relação ao preço ou preço pago. A qualidade por dólar ou valor é 

um denominador comum que os consumidores utilizam para comparar marcas e categorias 

iguais. A previsão básica é que com o aumento do valor percebido, aumenta-se a satisfação 

(Johnson, 2001) 
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Figura 4-2 O modelo original SCSB - Swedish Customer Satisfaction Barometer (Fonte: Johnson, 2001). 

As expectativas do consumidor constituem o segundo antecedente de satisfação do 

SCSB. Significam o que o consumidor espera receber, podendo afetar positivamente sua 

satisfação, pois servem como ancoras cognitivas na avaliação do processo (Johnson apud 

Oliver, 2001) 

Os construtos conseqüentes da satisfação são as reclamações do cliente e a 

fidelidade do cliente. Estes são obtidos através da teoria exit-voice de Hischman (1970), 

que descreve situações nas quais o consumidor torna-se insatisfeito com certo produto ou 

serviço. Exit e voice são dois mecanismos que servem de feedback para as organizações 

descobrirem falhas no provimento de satisfação. Um crescimento na satisfação poderá 

decrescer a incidência de reclamações e em conseqüência provocar um aumento na 

lealdade do cliente (Ferreira apud Bloemer e Kasper, 2004). 

A lealdade é a principal variável dependente no modelo SCSB pela sua importância 

na retenção do cliente e subseqüentemente lucratividade. A direção e a intensidade da 

relação entre reclamações e lealdade fornecem informações diagnósticas para o 

estabelecimento de um sistema de tratamento de reclamações (Fornell, 1992). Quanto a 

relação é positiva, a firma poderá ser bem sucedida ao tornar um cliente que reclama em 

um cliente fiel, caso contrário, os clientes estarão predispostos a romperem seu 

relacionamento com a firma fornecedora (Ferreira, 2004) 

4.2.2 O Modelo Americano (ACSI – American Customer Satisfaction Índex) 

O ACSI (American Customer Satisfaction Index) é uma medida de desempenho, 

baseada no mercado, para empresas, indústrias, setores econômicos e economias nacionais. 
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A teoria que suporta o modelo do ACSI tem três antecedentes: a qualidade ou performance 

percebida, o valor percebido e a expectativa do cliente. As conseqüências do aumento da 

satisfação do cliente, que é aferida pelo ACSI, apontam para a redução das reclamações e 

para o incremento da fidelidade do cliente (Fornell et al, 1996). 

O método do ACSI foi concebido para ser representativo da economia do país 

como um todo. Para tanto, os sete principais setores econômicos dos Estados Unidos têm 

seus clientes finais pesquisados. Esses sete setores são: (1) Indústrias de bens não duráveis 

(cigarros, cerveja, tênis esportivos, gasolina etc.), (2) Indústrias de bens duráveis 

(automóveis, computadores pessoais, eletroeletrônicos etc.), (3) 

Transportes/Comunicações/Utilidades (linhas aéreas, redes de televisão, serviços postais 

etc.), (4) Varejo (lojas de departamento, restaurantes, redes de fast food, supermercados 

etc.), (5) Setor Financeiro/Seguros (bancos comerciais, seguradoras etc.), (6) Serviços 

(hospitais, hotéis etc.) e (7) Administração Pública/Governo (transportes coletivos, polícia 

etc.). 

A metodologia aplicada é quantitativa, através de questionário estruturado, e 

considera o modelo estrutural da figura 4-3 como base para avaliação da satisfação.  

Figura 4-3 O modelo ACSI (American Customer Satisfaction Index) (Fonte: Johnson, 2001). 

Cada questionário aplicado a esses clientes contém as mesmas 17 questões 

estruturadas e 8 questões demográficas. O texto e os exemplos são ajustados aos produtos e 

serviços especificamente avaliados. As 15 variáveis medidas, por sua vez, referem-se às 

variáveis latentes de (a) expectativas do cliente, (b) qualidade percebida, c) valor 
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percebido, (d) o próprio ACSI, (e) reclamações do cliente (f) fidelidade do cliente (Fornell 

et all, 1996). 

Conforme os autores, a satisfação total do cliente (ACSI) tem três antecedentes: 

qualidade percebida, valor percebido e expectativas do cliente. 

O primeiro determinante da satisfação é a qualidade percebida ou performance, 

que é a avaliação feita pelo mercado servido de uma experiência de consumo recente, e 

espera-se que tenha um efeito positivo e direto na satisfação global. Esta predição é 

intuitiva e fundamental para toda a atividade econômica. Para operacionalizar este 

construto, os autores se utilizaram da literatura de qualidade para estabelecer dois 

componentes da experiência de consumo: (1) personalização, que significa o grau com que 

a oferta da empresa é personalizada para atender necessidades heterogêneas de clientes, e 

(2) confiabilidade, ou seja, o grau pelo qual a oferta da firma é confiável, padronizado e 

livre de deficiências (Fornell; Johnson; Anderson; Cha; Bryant, 1996).  

O segundo determinante da satisfação geral é o valor percebido ou nível percebido 

da qualidade do produto pelo preço pago. Adicionar valor percebido adiciona informação 

de preço ao modelo e permite comparar resultados através de firmas, setores e indústrias. A 

utilização de julgamentos de valor para medir resultados também controla variáveis, tais 

como renda e orçamento entre respondentes (Lancaster, 1971), o que nos permite comparar 

produtos de preços alto e baixo. Para qualidade percebida, espera-se uma associação 

positiva para com o valor percebido e com a satisfação geral. 

 O terceiro elemento da satisfação geral são as expectativas do mercado servido. As 

expectativas do mercado representam a experiência de consumo prévia com a oferta da 

empresa, incluindo informação não-experimental disponível através de propaganda, boca-

a-boca e previsão da capacidade do fornecedor de fornecer a qualidade esperada no futuro. 

Assim, o construto expectativa tem perspectivas de passado e futuro. Captura as 

experiências de qualidade prévias e logo tem uma associação direta e positiva com os 

resultados da empresa, tais como a satisfação. Ao mesmo tempo, prevê como a firma pode 

se comportar no futuro. A expectativa de qualidade no futuro é crítica para a avaliação de 

qualidade. Assim, o papel preditivo das expectativas sugere um efeito positivo sobre a 

satisfação geral (Fornell; Johnson; Anderson; Cha; Bryant, 1996). 

Finalmente, as expectativas dos clientes devem ser relacionadas positivamente com 

a qualidade percebida e, conseqüentemente, com o valor percebido. O conhecimento do 
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cliente deve ser tal que as expectativas espelhem precisamente a qualidade corrente. 

Espera-se que o mercado servido tenha expectativas que sejam amplamente racionais e que 

reflitam as habilidades dos clientes em aprender a partir da experiência e predizer os níveis 

de qualidade e valor que recebem (Howard, 1977). 

As informações sobre os níveis de satisfação dos clientes constituem-se em uma 

das maiores prioridades de gestão nas empresas comprometidas com qualidade de seus 

produtos e serviços e, por conseguinte, com os resultados alcançados junto a seus clientes. 

Intimamente ligada aos processos de qualidade, que fortalecem a competitividade das 

empresas, a pesquisa sobre a satisfação de clientes insere-se entre os pré-requisitos que 

sustentam ações eficazes de marketing. 

4.2.3 Modelo Alemão (DK - Deutsche Kundenbarometer) 

O Modelo Índice de Satisfação do Cliente Alemão (Deutsche Kundenbarometer - 

DK) foi introduzido na Alemanha no ano 1992. Começou com a Associação de Marketing 

Alemã, tendo como seu principal patrocinador o correio alemão (Ferreira apud Meyer & 

Dornach, 2004). O DK concentra-se em serviços públicos e privados de 36 ramos da 

indústria, entretanto não é baseado em um quadro teórico, tomando por base perguntas 

sobre satisfação de clientes com indústrias envolvidas na pesquisa, envolvendo empatia 

dos atendentes, confiabilidade, competência e disponibilidade de funcionários. 

O DK restringe as possibilidades de cooperação entre a análise micro (marketing) e 

ao nível macro (economia). 

4.2.4 Modelo Europeu (ECSI - European Customer Satisfaction Index)

O modelo ECSI (European Customer Satisfaction Index), desenvolvido em 2000, 

representa outra variação do ACSI. Estudos pilotos, em 1999, foram planejados em 10 

países europeus. Os construtos expectativa do consumidor, qualidade percebida, valor 

percebido, satisfação e fidelidade do consumidor são modelados da mesma forma que o 

modelo ACSI, como também a distinção entre serviço de qualidade e produto de 

qualidade. Já a medição da fidelidade é um pouco diferente. No modelo europeu, a 

fidelidade é medida incluindo a probabilidade de retenção, recomendação da empresa ou 

marca, e a probabilidade de aumentar a quantia de compras dos consumidores (Johnson et 

al., 2001). A figura 4-4 apresenta o modelo Índice de Satisfação do Cliente Europeu: 
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Figura 4-4 – O modelo ECSI - European Customer Satisfaction Index (Fonte: Johnson, 2001). 

Vantagens da utilização da metodologia do modelo ECSI 

Vantagens da utilização da metodologia do modelo ECSI 

Prever resultados futuros; 

Fornecer um quadro de comunicação com os clientes; 

Identificar pontos fortes e pontos fracos; 

Avaliar o impacto da gestão nos resultados; 

Conhecer o índice de satisfação dos clientes e a relação entre este índice e o nível de fidelização; 

Conhecer (em termos de causa e efeito) e quantificar os determinantes e os conseqüentes do índice de 

satisfação; 

Dispor de uma medida da qualidade dos bens e serviços produzidos, bem como da imagem e expectativas 

percebidas pelos clientes; 

Estimar a tolerância dos clientes a alterações nos preços; 

Posicionamento em termos das variáveis estudadas no sector de atividade, relacionando à concorrência 

nacional, na União Européia e nos EUA. 

Tabela 4-1 Vantagens do modelo ECSI (Fonte: www.satcalculus.com, adaptado pela autora) 
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Desvantagens da não utilização do ECSI 

A não utilização do ECSI implica não permitir: 

Desvantagens da não utilização do ECSI 

Medir a importância da satisfação e fidelidade dos seus clientes 

Conhecer resultados das suas decisões sobre estes ativos (satisfação e fidelidade); 

Identificar e avaliar os determinantes e conseqüentes da satisfação dos clientes; 

Identificar os segmentos dos determinantes da satisfação que influenciam a fidelização e em conseqüência o 

retorno financeiro; 

Comparar a performance da empresa com os seus concorrentes; 

Comparar desempenho interno com indicadores percebidos pelos clientes; 

Identificar áreas de ação operacional que determinam a satisfação e que provocam a rentabilidade; 

Relacionar comportamentos dos clientes geradores de retorno financeiro; 

Identificar e recomendar investimentos viáveis. 

Tabela 4-2 Desvantagens do modelo ECSI (Fonte: www.satcalculus.com, adaptado pela autora) 

4.2.5 Modelo Norueguês (NCSB – Norwegian customer satisfaction barometer) 

O primeiro modelo Norueguês que foi introduzido em 1996 era idêntico ao original 

modelo americano com a exceção da inclusão do construto imagem da empresa e sua 

relação com a satisfação e a fidelidade do cliente. A percepção chave da imagem da 

empresa é a de manter associada a relação com a organização na memória do cliente. Essas 

associações são similares aos esquemas da psicologia cognitiva, visto que poderá afetar a 

intenção de conduta dos clientes tais como a fidelidade. Em dois estudos relacionando o 

impacto da imagem da empresa na intenção do cliente, foi encontrada uma correlação 

positiva entre os construtos. (Johnson et. al., 2001) 

De acordo com a evolução do marketing de uma orientação transacional para uma 

orientação relacional entre serviços providos, o modelo norueguês (NCSB – Norwegian 

Customer Satisfaction Barometer) foi expandido ao longo do tempo para incluir os 

construtos obrigatoriamente relacionados, como a inclusão da variável relacionamento, 

chamada de compromisso, dividida em duas componentes, compromisso afetivo e 

compromisso acumulado. A componente afetiva é mais “quente” ou mais emocional, e a 

componente acumulativa é baseada no aspecto “mais frio” da relação, tais como mudança 
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de preço. Os construtos compromisso são modelados mediante os efeitos da satisfação na 

fidelidade (intenções de comportamento) (Johnson et al., 2001). Observe a figura 4-5. 

Figura 4-5 O modelo NCSB – Norwegian customer satisfaction barometer (Fonte: Johnson, 2001). 

4.2.6 Modelo proposto por Johnson 

Baseado na discussão e revisão dos modelos existentes, o pesquisador e professor 

da Universidade de Michigan, M. D. Johnson (2001), propôs um novo modelo, intitulado 

“novo” modelo Norueguês, que busca atuar em certas limitações, executando algumas 

modificações e adições em relação aos modelos já utilizados como referência. Tais 

alterações podem ser assim enumeradas: 

1. Substituição do construto de valor por um do preço puro14. 

2. Substituição das expectativas do consumidor por imagem da empresa como uma 

conseqüência da satisfação. 

3. Inclusão de dois aspectos de relacionamento de confiança como também a imagem 

da empresa como fator de fidelidade. 

4. Incorporação do potencial dos efeitos do preço na fidelidade. 

                                               
14 Preço puro é um índice extraído do que as medidas levantadas (pelas perguntas em que os clientes avaliam 
o preço relativo a uma variedade de critérios) têm em comum. 
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5. Inclusão do construto gerenciamento de reclamações como um fator impactante à 

ambos: satisfação e da fidelidade. 

Figura 4-6 Novo modelo proposto por Johnson (Fonte: Johnson, 2001). 

A primeira mudança recomendada é substituir o construto expectativa do cliente 

presente nos modelos anteriores pelo construto imagem da empresa, como uma 

conseqüência da satisfação, pois as expectativas pré-compra são coletadas pós-compra, ou 

ao mesmo tempo em que a satisfação é medida. O que realmente está sendo coletado é a 

percepção do cliente quanto à imagem da marca ou da empresa. Por outro lado, essa 

imagem terá sido afetada pela experiência de consumo mais recente ou pela satisfação do 

cliente. Assim, a imagem da empresa poderá ser modelada como um resultado. O efeito da 
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satisfação na imagem da empresa reflete tanto o grau com que as experiências de consumo 

e de compra acentuam a imagem da empresa dos serviços ou produtos providos, e na 

consciência das experiências dos clientes ao longo do tempo (Johnson et al., 2001). 

A segunda mudança recomendada é a substituir o construto reclamações dos 

clientes pelo construto tratamento das reclamações. O tratamento das reclamações 

deverá ter um efeito direto sobre a satisfação, bem como na fidelidade. As reclamações 

bem tratadas devem ter um efeito mais positivo sobre a satisfação, enquanto um tratamento 

da reclamação insuficiente deverá ter um efeito mais negativo. Esta mudança reflete a 

natureza madura do sistema de gestão de reclamações e o fato de que as reclamações e a 

resolução ocorrem antes da avaliação da satisfação. Como o problema e sua solução podem 

também ser salientados na recompra do produto ou serviço ou na recomendação a outros, o 

tratamento das reclamações pode também ter um efeito direto na fidelidade. Na figura 4-6, 

o construto tratamento das reclamações e suas relações são mostrados usando linhas 

pontilhadas para indicar que eles só se aplicam aos subconjunto de clientes que 

reclamaram e posteriormente e poderão avaliar a questão do tratamento das reclamações. 

(Johnson et al., 2001). 

A terceira mudança recomendada é para eliminar a duplicidade que existe entre 

qualidade percebida e valor percebido. Adicionando o construto qualidade percebida ao 

modelo ACSI, certamente fornece mais informações diagnósticas do que estava disponível 

no modelo SCSB original. Mas devido a qualidade ser parte do valor, a relação é confusa, 

os autores recomendam substituir o construto valor percebido pelo construto preço 

percebido. Os autores utilizam um inquérito de perguntas em que os clientes avaliam o 

preço relativo a uma variedade de critérios, incluindo a comparação de preços do produto 

versus preço esperado, preço e qualidade dos concorrentes. Com isto, extrai-se um índice 

de que estas pesquisas mensuradas tem em comum e que poderá medir uma forma mais 

“pura” do construto preço. 

A quarta recomendação é entender e prever a fidelidade dos clientes como uma 

chave de desempenho benchmark. Conforme mostrado na figura 3-11, e coerente com 

modelos anteriores, a satisfação ainda tem um efeito direto sobre fidelidade. Isto reflete o 

grau com que as aquisições e experiências dos clientes afetam diretamente a fidelidade. 

Mas a imagem da empresa deve também afetar diretamente a fidelidade dos clientes. O 

efeito da imagem da empresa capta coisas como a inclusão contínua de determinadas 

marcas em um grupo de clientes de marcas consideradas (consideração do grupo) ao longo 
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do tempo e mais longo prazo ou base de memória das avaliações da marca (Johnson & 

Gustafsson, 2000). 

Os autores propõem utilizar dois construtos de relação de compromisso construídos 

a partir da NCSB para ajudar a explicar melhor a variação na fidelidade. Os construtos de 

compromisso melhoram essas dimensões que mantém uma fidelização de um produto ou 

empresa, mesmo quando satisfação e / ou imagem corporativa forem baixo. Tais construtos 

citados pelos autores são: o compromisso afetivo e o calculado. Os autores recordam que 

o compromisso afetivo é "mais quente" ou mais emocional. Ele captura a força afetiva da 

relação que os clientes tem com uma marca ou empresa e do grau de envolvimento e a 

confiança daqueles resultados. Este compromisso afetivo serve como uma barreira 

psicológica de comutação. O compromisso calculado é baseado na "frieza" ou mais 

racional e aspectos econômicos tais como a variação de custos. Isto inclui o grau em que os 

clientes são reféns de uma determinada empresa de serviço ou localização. As construções 

do compromisso são modelados como mediadores dos efeitos da satisfação na fidelidade 

Finalmente, a última recomendação é a consideração do efeito direto do preço e/ou 

qualidade na fidelidade, pois o preço tem maior probabilidade de receber maior atenção 

nas avaliações de recompra do cliente. O modelo na figura 4-6 quebra a qualidade em 

diferentes dimensões. Isto porque os autores vêem esta quebra como uma melhor escolha 

para o uso de um índice de qualidade total (como no ACSI), da distinção entre qualidade 

de produto e serviço (como no ECSI), ou de dimensões da qualidade que são mais 

adaptadas a indústrias ou tipo de categorias (que é o caso do NCSB). Esta decisão 

dependerá do nível de detalhe e informação diagnóstica desejada. No ponto de vista dos 

autores, a função de avaliações da força da satisfação será mediadora dos efeitos do preço e 

das dimensões da qualidade na fidelidade.  Nos casos em que as avaliações da satisfação 

são mais fracas, ou os clientes têm menos confiança nas suas avaliações, o preço e / ou 

qualidade pode ter mais efeito direto sobre fidelidade (Johnson et al., 2001). 

4.3 Utilização da teoria 

A tabela 4-3 apresenta de forma resumida os construtos considerados em cada 

modelo nacional de satisfação do cliente apresentado. Observa-se que o modelo Norueguês 

é o modelo que apresenta maior número de construtos. 
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Tabela 4-3 Construtos presentes nos modelos nacionais de satisfação e fidelidade do 

cliente. 

CONSTRUTOS SCSB ACSI ECSI NCSB 

Antecedentes 

Desempenho percebido X    

Qualidade percebida  X X  

Direcionadores de qualidade    X 

Expectativa do cliente X X X  

Valor percebido  X X X 

Índice de preço    X 

Conseqüências 

Reclamações X X  X 

Imagem da empresa   X X 

Compromisso afetivo    X 

Compromisso calculado    X 

Fidelidade do cliente X X X X 

Fonte: Ferreira (2004). 

O modelo base desta dissertação é fundamentado no mais atual e completo modelo 

de satisfação, que é o novo modelo Norueguês proposto por Johnson et. al. (2001), no qual 

são avaliados os direcionadores da qualidade (peso, conforto, material, calçabilidade15, 

temperatura interna), e os construtos preço, imagem, tratamento de reclamações, 

fidelidade, compromisso afetivo e calculado, conforme apresentado na figura 4-7. 

O construto tratamento das reclamações e suas relações (figura 4-7) são mostrados 

usando linhas pontilhadas para indicar que eles só se aplicam aos subconjuntos de clientes 

que reclamaram e posteriormente e poderão avaliar a questão do tratamento das 

reclamações. (Johnson et. al., 2001). 

                                               
15 Calçabilidade é a avaliação do calçado, na percepção do conforto, sobre os seguintes itens: 1) se o calçado 
causa sensação de bem-estar; 2) se o calçado está prejudicando os pés; 3) se o calçado promove uma 
adaptação amigável com os pés; 4) se o calçado tem um toque agradável; 5) se os pés matem uma liberdade 
de movimentos (cabedal flexível); 6) se o calçado promove uma harmonia funcional com as medidas do pé 
(apertado); 7) se o calçado oferece segurança durante o andar; 8) se o calçado mantém os pés com a sensação 
de secos. 
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Figura 4-7 Modelo da pesquisa 

4.4 Conclusão 

A pesquisa destes índices de satisfação busca fornecer às empresas, governos e à 

sociedade um parâmetro para o valor dos bens e serviços que estão sendo produzidos na 

economia. Estrategicamente esta informação serve para mostrar a aproximação ou 

afastamento entre o que é produzido (bens e serviços) e o grau de satisfação do consumidor 

(Estellita apud Fornel, p.28, 2006). 

Estes índices podem de forma independente: 
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1. “Indicar o quão saudável está uma economia e as empresas que nela competem. 

2. Avaliar o grau de atendimento das necessidades e expectativas dos cidadãos. 

3. Apontar para os elaboradores das políticas governamentais onde e com que 

intensidades determinados setores da economia podem ser motivados de forma a 

atingir a estratégia nacional. 

4. Monitorar o efeito de políticas de taxação, controle de preços e lucros, subsídios, 

medidas regulatórias, etc, bem como, a necessidade de aplicação de quaisquer 

destas ferramentas em algum momento ou indústria. 

5. Antecipar condições no comércio exterior mostrando onde, em que indústrias e em 

relação a que países ou concorrentes as empresas são vulneráveis em uma condição 

de livre mercado. 

6. Prover os dirigentes e investidores de um padrão temporal e qualitativo da sua 

performance na geração de valor, e conseqüentemente, na sua futura saúde 

financeira, monitorando o principal ativo gerador de receitas de uma empresa, seus 

clientes. 

7. Fornecer um benchmarking de forma sistemática para a mensuração e avaliação da 

performance entre as empresas ao longo do tempo, como suporte para a formulação 

da estratégia competitiva das empresas. Complementarmente isto pode ser útil na 

avaliação de pontos fortes e vulnerabilidades da empresa” (Estellita apud Fornell, 

2006). 

No nível macroeconômico Fornell (1992) exemplifica que a questão da produtividade 

versus a qualidade (satisfação do consumidor) ainda precisa ser muito discutida, mostrando 

o exemplo de nações como o Japão e a Alemanha (Ocidental) onde o índice de 

produtividade é inferior à média dos países desenvolvidos, porém são países com uma 

balança comercial positiva, economia forte e uma reputação de produzir produtos com 

qualidade. Isto pode significar que países com um alto nível de satisfação dos 

consumidores estejam mais bem protegidos contra o aumento dos custos (desvalorização 

da moeda) ou a competição externa 

Atualmente no Brasil existem várias linhas de pesquisa e em diversas áreas que 

utilizam a pesquisa sobre satisfação e fidelização do cliente, principalmente aplicados em 

serviços. Porém, no Brasil, até o presente momento, não existe um modelo de índice 

nacional de satisfação do consumidor (NCSI – National customer satisfaction index) 

padrão, isto é, oficial, tanto para serviços como para produtos. 
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É muito importante para o Brasil e para as atividades que movimentam sua 

economia a existência de um NCSI comparável aos índices internacionais já existentes; de 

índices setoriais que auxiliem organizações brasileiras na busca pela qualidade e pela 

competitividade; e de índices ao nível da empresa, importante, particularmente, no caso de 

multinacionais, que, então, seriam capazes de comparar o desempenho de uma filial 

brasileira com filiais localizadas em outros países. 
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Capítulo 5 

Metodologia da Pesquisa de campo 

Este capítulo tratará do relato da metodologia utilizada para elaboração desta 

dissertação de mestrado, com o intuito de que o mesmo possa apresentar uma estrutura 

coerente, consistente e um bom nível de objetivação.

Inicialmente serão apresentados os elementos metodológicos básicos, descrevendo 

a tipologia da pesquisa, população em estudo, plano amostral, instrumento de coleta de 

dados, coleta de dados e por fim as técnicas estatísticas utilizadas para a análise dos dados. 

5.1 Tipologia da Pesquisa 

A pesquisa de campo desta dissertação foi desenvolvida sob os critérios 

metodológicos da pesquisa quantitativa, exploratória descritiva e a técnica usada para a 

coleta dos dados é o método de “survey”, por se caracterizar pela interrogação direta das 

pessoas a cerca do comportamento que se deseja conhecer, conforme Gil (1999). 

Segundo Cervo e Bervian (2002), a pesquisa exploratória tem como finalidade, 

familiarizar-se com o fenômeno ou adquirir uma nova percepção sobre um assunto. É o 

tipo de pesquisa recomendada quando existe pouco conhecimento sobre o problema a ser 

pesquisado, que é caso do tema desta dissertação de mestrado. 

Conforme Selltiz (1975) pode-se classificar a presente pesquisa como descritiva, 

pois visa apresentar precisamente as características de uma situação, um grupo ou um 

indivíduo específico (com ou sem hipóteses específicas iniciais a respeito da natureza de 

tais características). De acordo com Mattar (1999) neste tipo de pesquisa podem ser 

utilizados vários métodos de coleta de dados, apresentados das seguintes formas: 

entrevistas pessoais, entrevistas por telefone, observação, questionário por correio, 

questionário por telefone ou questionários pessoais. 
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Todos os projetos de pesquisa caracterizados como descritivos são, por 

conseqüência lógica, conclusivos, pois o primeiro diz respeito à natureza do 

relacionamento entre as variáveis estudadas e o segundo se refere ao objetivo e grau em 

que o problema está cristalizado (Mattar, 1999). Por esta razão, os projetos são comumente 

chamados somente de pesquisas descritivas, denominação que será utilizada daqui por 

diante neste trabalho. 

O método suvey é utilizado para obtenção de informações e se baseiam no 

interrogatório dos participantes, aos quais se fazem várias perguntas sobre seu 

comportamento, intenções, atitudes, percepções, motivações através de um questionário 

estruturado dado a uma amostra de uma população (Malhotra, 2001). 

5.2 População em estudo 

Segundo Moore (1995), população é um grupo total de indivíduos, sobre qual 

desejamos informações.  

A Região sul da cidade de Natal possui 07 bairros: Lagoa Nova, Nova Descoberta, 

Candelária, Capim Macio, Pitimbu, Neópolis e Ponta Negra conforme ilustrado na figura 

no anexo I. Possui Limites ao Norte com os bairros de Lagoa Seca, Alecrim e Tirol 

(definidos mais especificamente pela Avenida Bernardo Vieira), ao Sul com o Município 

de Parnamirim, ao Leste com o Parque das Dunas e a Oeste com os bairros de Cidade 

Nova e Planalto. De acordo com o censo 2000 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – a região possui 155.882 habitantes, correspondendo a 22% da população de 

Natal, que ocupam 40.807 domicílios e cuja renda média mensal é a mais alta da cidade, 

11,62 salários mínimos. 

Pela acessibilidade e de acordo com o objetivo desta pesquisa, optou-se por 

escolher os freqüentadores das academias de musculação localizadas na região zona sul da 

cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, que utilizam o tênis nas suas atividades 

físicas, por acreditar-se que, devido à atividade física constante e freqüente, estes usuários 

poderiam avaliar de maneira adequada o calçado. 

Para determinar a população da região sul que freqüenta as academias de 

musculação, a princípio foi realizado um levantamento de todas as academias de 

musculação existentes na região sul da cidade de Natal, baseando-se nas informações do 

site da Listel utilizando a palavra “academia” como palavra-chave. Foram listados quarenta 
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e três academias, das quais dezoito delas não se encontravam na região sul da cidade de 

Natal, e três academias eram exclusivamente destinadas a praticas de esportes aquáticos, 

artes marciais e dança clássica. Foi inserida ainda, duas academias que não estavam 

listadas no site da Listel, porém localizavam-se na região sul da cidade de Natal, 

totalizando assim, 24 academias. 

Posteriormente, foi realizada uma pesquisa preliminar por telefone nestas vinte e 

quatro academias, as quais foram perguntadas o número médio de pessoas matriculadas e 

que freqüentavam a academia no mês de abril de 2008, o valor da mensalidade, bem como 

se autorizariam a realização da pesquisa em suas academias. Foi informado que a pesquisa 

era exclusivamente sobre satisfação e fidelização do calçado esportivo e que embora fosse 

garantido o sigilo dos nomes das academias de musculação e a sua localização, alegando 

os mais variados motivos, sete academias não se dispuseram a aceitar a realização da 

pesquisa em suas dependências. Entre os motivos alegados estavam: reforma na academia, 

possível perturbação das atividades regulares, possível quebra de informações sigilosas do 

ponto de vista comercial. Restringindo assim, a nossa amostra para 17 academias com 

3.680 freqüentadores. 

5.3 Plano amostral 

Toledo & Ovalle (1985, p17), definem amostra como um subconjunto, uma parte 

selecionada da totalidade de observações abrangidas pela população, através da qual se faz 

um juízo ou inferência sobre as características da população, visto que em pesquisas 

científicas, na qual se quer conhecer algumas características de uma população, é comum 

se observar apenas uma amostra de seus elementos e, a partir dos resultados dessa amostra, 

obter valores aproximados, ou estimativos, para características populacionais de interesse 

(Barbetta, 2001). 

Para determinação do tamanho da amostra, foi considerado o número de pessoas 

cadastradas e que freqüentaram as academias de musculação na zona sul da cidade de 

Natal, no mês de abril de 2008, possíveis usuários de tênis que, conforme pesquisa descrita 

anteriormente corresponde a 3.680 pessoas.  

O plano amostral utilizado nesta pesquisa foi amostra aleatória estratificada usando 

alocação proporcional, que considera os custos e as variâncias iguais em todos os estratos. 

Como não dispomos de pesquisas passadas retratando a satisfação dos usuários de tênis 
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esportivo na zona sul de Natal, então não dispomos de informações sobre a proporção de 

usuários satisfeitos, assim adotou-se p=0,5, valor pela qual a variância é máxima. 

Assim, usamos a equação abaixo para o cálculo da amostra: 

� � ������	
�
��

 �� �����	
        (Equação 5-1) 

Onde: 

n = Tamanho da amostra 

N = Número de freqüentadores, potenciais usuário de calçado esportivo, nas academias. 

P = Proporção de usuário de tênis esportivo, onde p=0,5 

B = 0,05. Erro amostral para um nível de confiabilidade de 95% 

A alocação da amostra nos estratos será proporcional, ou seja: 

N

N
W i

i =   (Equação 5-2)   → A denominada alocação proporcional 

nWn ii ×=  (Equação 5-3)   → Tamanho da amostra em cada estrato 

Onde: 

Wi = Alocação proporcional 

Ni = População no estrato 

N = População total 

ni = Amostra em cada estrato 

Tabela 5-1 Tipos de academias e população de referência 

Estratos – Tipos de academias População de referência 

I. Academias com mensalidades abaixo de R$50,00 950 

II. Academias com mensalidades entre R$50,00 e R$80,00 1250 

III. Academias com mensalidades acima de R$80,00 1480 

Total 3.680 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Sendo N o número dos possíveis usuários de tênis esportivos (pessoas cadastradas 

em academias), onde p̂  é a proporção estimada da variável principal (usuários satisfeitos), 

que neste caso foi considerado 5,0ˆ =p , por não haver nenhuma informação a priori a 

respeito da variável principal, D é igual a 42B  onde B é o limite sobre o erro de 

estimação (no caso B=0,05).  

De acordo com os cálculos, a amostra corresponde a 361 usuários de tênis os quais 

freqüentam academias de musculação na região sul da cidade de Natal. 

Tamanho da amostra em cada estrato: 

258,0
3680

9501 ===
N

N
WI → 93138,93361258,01 ≅=×=n

340,0
3680

12502 ===
N

N
WII   12374,122361340,02 ≅=×=n

402,0
3680

14803 ===
N

N
WIII   145122,145361402,01 ≅=×=n

As academias de musculação foram divididas em três tipos: 

Tabela 5-2 Tipos de academias e número amostral 

Estratos – Tipos de academias População de referência ni

1. Academias com mensalidades abaixo de R$50,00 950 93 

2. Academias com mensalidades entre R$50,00 e R$80,00
1250 123 

3. Academias com mensalidades acima de R$80,00 1480 145 

Total 3.680 361 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5.4 Instrumento de Coleta de Dados 

Segundo Mattar (1999), instrumento de coleta de dados é o documento através do 

qual as perguntas são apresentadas aos respondentes e registradas suas respostas. Chama-

se, genericamente, de instrumento de coleta de dados a todos os possíveis formulários 

utilizados para relacionarem dados a serem coletados e/ou registrar os dados coletados, 

utilizando-se de qualquer forma de administração (questionários, formulários para 

anotações de observações, tópicos a serem seguidos durante uma entrevista etc.). 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário (Anexo II), com 

perguntas abertas e fechadas medidas em escala de diferencial semântico e natureza 

intercalar de cinco pontos, aplicadas diretamente aos entrevistados. O questionário foi 

baseado no novo modelo de Johnson et. al. (2001). 

Com o objetivo de verificar a ocorrência de dificuldade de entendimento das 

questões, foi realizado um pré-teste do questionário. Este pré-teste foi aplicado em dez 

alunos do curso de engenharia na UFRN que estavam utilizando tênis, nas dependências do 

setor IV da universidade. Devido ao entendimento das perguntas, não houve a necessidade 

de alteração na formulação das mesmas. 

O questionário foi fundamentado no novo modelo de Johnson et al. (2001) , com 

perguntas abertas e fechadas, dividido em três partes: A primeira parte do questionário, 

procura informações do usuário de tênis sobre as variáveis do modelo da pesquisa. A parte 

seguinte engloba perguntas sobre o conhecimento geral e por fim, a terceira parte refere-se 

ao perfil sócio-demográfico dos respondentes. As variáveis mensuradas são demonstradas 

na tabela 5-3 a seguir: 
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Tabela 5-3 Variáveis consideradas no questionário da pesquisa 

Categorias Variáveis 

Direcionadores da 

qualidade 

Avaliação do tênis que o respondente estava utilizando sobre os seguintes aspectos: 

qualidade em geral (Q1), calçabilidade (Q2), conforto (Q3), peso (Q4), temperatura 

interna (Q5) e material utilizado (Q6) 

Satisfação Avaliação da satisfação geral com a marca do tênis (S1) e com o tênis (S2). 

Preço 

Avaliação levando em consideração o preço pago pelo ultimo tênis (P1), comparado 

ao de outras marcas e tipo similar (P2) e a disposição de pagar novamente o mesmo 

valor (P3). 

Imagem da empresa 

Avaliação a imagem da marca do tênis do respondente comparando com as outras 

marcas de tênis existentes (I1) e a impressão geral sobre a imagem da marca do tênis 

(I2). 

Tratamento de 

reclamações 

Avaliação da forma que a empresa tratou a reclamação (R2) e a solução da mesma 

(R3). 

Compromisso 

afetivo 

Avaliação quanto à possibilidade de comprar e usar algum acessório ou roupa com o 

logotipo da marca do tênis (CA). 

Compromisso 

calculado 

Avaliação do risco econômico de escolher outra marca de tênis (CC1) e a disposição 

de comprar um tênis de marca desconhecida (CC2). 

Fidelidade 
Avaliação quando a disponibilidade de voltar a comprar um tênis da mesma marca 

(F1) e a possibilidade de recomendar a compra do mesmo (F2). 

Perfil Sexo, faixa etária, estado civil, grau de escolaridade e renda familiar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.5 Coleta de Dados 

O questionário é uma das técnicas de coleta de dados e é composto por questões 

escritas apresentadas aos detentores de dados, para a obtenção de opiniões, percepções, 

interesses, situações vivenciadas, dentre outros (Gil, 1999). 

Conforme Selltiz (1975), o questionário tende a ser menos dispendioso, exige 

menos habilidade na aplicação, pode ser enviado pelo correio, pode ser aplicado a um 

grande número de pessoas simultaneamente, a sua padronização assegura certa 

uniformidade de respostas, além de oferecer mais tempo de reflexão para o respondente. 

Foi contratada uma estudante do terceiro ano do segundo grau de uma escola 

particular para auxiliar na aplicação dos questionários. A referente estudante passou por 
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um período de treinamento onde foi explicado o objetivo da pesquisa, a estrutura do 

questionário e a forma de abordagem. Foi utilizada a técnica de interceptação conforme os 

respondentes chegavam às academias para iniciar as atividades físicas ou no término da 

mesma. 

A coleta de dados ocorreu durante o período do dia 25 de maio de 2008 ao dia 20 

de junho do mesmo ano, de segunda a sexta das 07h00 ás 12h30 e das 14h00 ás 20h00 e 

nos sábados das 08h00 ás 13h00. 

O questionário foi aplicado nas dezessete academias disponíveis, conforme 

demonstrado na tabela 5-4 abaixo: 

Tabela 5-4 Dimensionamento da quantidade de questionário por academia 

Estratos Mensalidades 
Número de 

freqüentadores 

Questionário 

Quantidade 

(calculo amostral) 

Quantidade válida 

aplicada 

Estrato I 
Mensalidades 

abaixo de R$50,00 
950 93 116 

Estrato II 
Mensalidades entre 

R$50,00 e R$80,00 
1250 123 144 

Estrato III 
Mensalidades 

acima de R$80,00 
1480 145 190 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.6 Técnicas de Análise Estatística de Dados 

As técnicas estatísticas utilizadas para análise de dados foram: a análise descritiva, 

análise de regressão múltipla e análise de regressão logística. Para realizar estas análises 

foram utilizados os softwares: Statistica versão 6.0, SPSS versão 13.0 e Excel versão 5.0.  

O próximo capítulo tratará detalhadamente do tratamento dos dados e apresentação 

dos resultados.  

5.6.1 Análise descritiva 

A estatística descritiva consiste na elaboração de tabelas, figuras e medidas 

exploradas no sentido de facilitar a interpretação e compreensão das informações. Neste 
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trabalho a análise descritiva foi utilizada para descrever o perfil dos usuários de calçado 

esportivos tipo tênis. 

5.6.2 Análise de regressão linear múltipla 

Segundo Hines (2006), a regressão linear múltipla é uma das técnicas estatísticas 

mais amplamente usadas. De acordo com Hair (1998), a análise de regressão múltipla é 

uma técnica estatística que pode ser usada para analisar a relação entre uma única variável 

dependente e várias variáveis independentes, com o objetivo de usar as variáveis 

independentes, cujos valores são conhecidos, para estimar a variável dependente 

selecionada pelo pesquisador, onde cada variável independente tem o seu peso, que denota 

a sua contribuição relativa para a predição da variável dependente. Lira (2005) afirma que 

a análise de regressão múltipla nos possibilita entender que a variável dependente está 

sendo explicada, enquanto que as variáveis independentes estão fazendo a previsão da 

variável dependente. 

No geral, o modelo de regressão linear múltipla é representado pela expressão: 

Y � β� � β�X� � β�X� � β�X� � … �  β�X� � ε               (Equação 5-4) 

Onde os parâmetros βj, j = 1, 2, 3, ..., k são chamados de coeficiente de regressão, Y 

representa a variável dependente e Xi, i = 1, 2, 3, ...,k as variáveis independentes. 

(Monttgomery & Peack, 1992). 

Os elementos considerados na análise são: 

bj (Coeficiente de regressão) – Descreve o efeito parcial de uma variável independente 

quando as outras variáveis independentes no modelo são mantidas constantes. 

ANOVA (Análise de Variância) – Segundo Anderson et. al. “a tabela da análise de 

variância é usada para resumir os valores da análise, apresentado o valor da estatística F de 

significância”, que define se existe relação significativa entre a variável dependente e o 

conjunto de variáveis explicativas (independentes), através do p-valor16. 

R2 (Coeficiente Múltiplo de Determinação) – É a “medida da proporção da variância da 

variável dependente em torno de sua média que é explicada pela variável independente ou 

preditora” (Hair et al., 2005, p.132). Para Prado (2004, p232) o coeficiente de 

determinação (R2) extraído para cada variável explicativa do modelo “representa a 

                                               
16 P-valor – probabilidade em que, a estatística de referencia F, apresente um valor tão grande quanto ou 
maior de o valor calculado na amostra. 
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proporção de variância deste construto que é explicada pelas variáveis respostas 

antecedentes a ela pelo modelo estrutural”. Esse coeficiente pode variar de 0 a 1 sendo que 

se pode assumir que, quanto maior o valor de R2, maior o poder de explicação da equação 

de regressão, e, portanto melhor a previsão da variável dependente (Hair et. al., 2005). 

Neste trabalho a regressão linear múltipla foi utilizada mediante o processo 

Backward Stepwise17 para determinar a natureza da relação entre a satisfação e seus 

antecedentes. Esse método calcula uma seqüência de equações de regressão, em cada passo 

adicionando ou deletando uma variável independente. O critério de adicionar ou deletar 

uma variável pode ser estabelecido, equivalentemente, através da redução da soma de 

quadrados do erro, do coeficiente de correlação parcial ou da estatística F* (Azevedo,et al., 

1997, p.169). 

5.6.3 Análise de regressão logística binária 

Segundo Azevedo (1997), é freqüentemente usada nos casos em que a variável 

dependente é binária, isto é, quando aceita apenas dois níveis de respostas como sim ou 

não. A função resposta é definida por: 

���	 � ��� �!"
����� �!"     (Equação 5-5) 

Onde: 

Β0 e β1 = coeficientes da reta 

e = erro padrão da estimativa 

Condição da função resposta: 

Como E(Yi) é uma probabilidade, então 0 ≤  E(Yi)  ≤ 1, o que poderá não ocorrer na 

prática, ou seja, quando se ajusta o modelo, pode acontecer de algum �#$  cair fora do 

intervalo [0;1]. 

Penha (2002) afirma que a regressão logística, assim como a regressão linear e 

múltipla, estuda a relação entre uma variável resposta e uma ou mais variáveis 

independentes. A diferença entre estas técnicas de regressão se deve ao fato de que na 

regressão logística as variáveis dependentes estão dispostas em categorias, enquanto na 

                                               
17 Backward Stepwise - Esta ferramenta seleciona quais as variáveis são significativas ou não para compor o 
modelo. 
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regressão linear estas variáveis são dados contínuos. Outra diferença é que na regressão 

logística a resposta é expressa por meio de uma razão de chance de ocorrência, enquanto 

na regressão simples obtém-se um valor numérico. 

5.6.4 Análise de Multicolinearidade 

Multicolinearidade á a extensão em que uma variável pode ser explicada por outras 

variáveis da análise (Hair, et al., 2005, p.24). A presença de multicolinearidade é 

identificada na matriz de correlação, onde pode ser verificada a presença de colinearidade18

nas variáveis independentes, através da identificação de alta correlação, geralmente 0,90 e 

acima, porém o pesquisador pode determinar o grau de colinearidade aceitável, 

(Hair,1998). As variáveis com alta correlação não entram no modelo, mas contribuem com 

aquelas que fazem parte do modelo mostrando, dessa forma uma grande tendência a 

entrarem no modelo. Para este estudo admitiu-se r≥0,70 como alta correlação. 

5.7 Considerações finais 

Observou-se que a metodologia utilizada nesta dissertação de mestrado foi 

adequada para obter os objetivos propostos, levando em consideração os cuidados na 

obtenção, organização, análise e interpretação dos dados adquiridos. 

Embora pela acessibilidade a região sul da cidade de Natal tenha sido escolhida 

para ser a “população alvo” desta dissertação, não houve nenhuma influencia na escolha 

das academias as quais seriam aplicados a pesquisa com os freqüentadores da mesma, visto 

que foi aplicado em todas as academias que autorizaram a aplicação do questionário em 

suas dependências e que se localizavam na região sul da cidade de Natal. 

                                               
18 Colinearidade é a expressão da relação entre duas variáveis independentes, podendo seu coeficiente de 
relação variar entre 0 e 1. Quando existe colinearidade completa entre essas duas variáveis, seu coeficiente é 
igual a 1, e é igual a 0 quando existe completa falta de colinearidade (Hair et. al.,2005) 
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Capítulo 6 

Resultados da Pesquisa de Campo 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na pesquisa de campo, onde 

se objetivou avaliar o perfil socio-demográfico dos usuários de calçado esportivo tipo tênis 

na região sul da cidade de Natal, bem como o inter-relacionamento entre satisfação destes 

usuários e seus antecedentes e conseqüentes, utilizando-se da técnica estatística descritiva 

composta por figuras, proporcionando um melhor entendimento das variáveis envolvidas 

no questionário. 

Este capítulo é composto dos seguintes tópicos: Validação da pesquisa, análise 

descritiva, análise de regressão linear múltipla (satisfação dos usuários de calçado 

esportivo com o tênis e com a marca do tênis), análise logística (Fidelidade em relação a 

marca do tênis e em relação a possibilidade de recomendar a compra do tênis) e conclusão 

final. 

6.1 Validação da pesquisa 

6.1.1 Amostra 

Foram obtidos 450 questionários na coleta de dados, fornecendo assim um número 

maior de questionário proposto no calculo amostral, conseqüentemente diminuindo o erro 

amostral para 4,4%, conforme apresentado na tabela 6-1 

Tabela 6-1 – Amostra obtida. 

Amostra Tamanho Erro amostral 

Amostra proposta 361 0,05000 

Amostra obtida 450 0,04415 
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6.1.2 Variáveis 

Analisando os questionários obtidos, pôde-se verificar que com relação gerência de 

preços, para a variável P3 (Se fosse comprar um novo tênis pagaria o mesmo valor) 

somente 11,8% dos usuários não souberam responder a esse quesito o que corresponde a 

53 usuários; com relação às variáveis referentes à gerência de reclamações, 

especificamente R1 (Fez algum tipo de reclamação), R2 (Forma como a empresa tratou sua 

reclamação) e R3 (Solução dada a sua reclamação), tiveram um percentual de respondentes 

de 7,8%, pois apenas 35 usuários de tênis esportivos afirmaram ter feito algum tipo de 

reclamação à empresa fabricante de seu tênis; com relação à gerência de normas a variável 

N5 (se o tênis é adequado ao tipo de pisada) 50,2% dos usuários não souberam responder a 

este quesito o que corresponde a 226 usuários. 

6.2 Análise descritiva 

Conforme Selltiz (1975) a análise descritiva visa apresentar precisamente as 

características de uma situação, um grupo ou um indivíduo específico (com ou sem 

hipóteses específicas iniciais a respeito da natureza de tais características). 

6.2.1 Perfil dos respondentes  

Com relação ao sexo, na amostra trabalhada verifica-se que 52% dos usuários de 

tênis esportivo são do sexo feminino e 48% do sexo masculino, este valor está muito 

próximo da distribuição da população da região sul da cidade de Natal, conforme dados do 

censo demográfico do ano de 2000 (IBGE), que mostra que 54% da população são do sexo 

feminino e 46% do sexo masculino. A figura 6-1 apresenta estes resultados. 

Este resultado também sugere como uma das possíveis causas do maior número de 

usuários de tênis pesquisados nas academias de musculação serem do sexo feminino, ao 

fato das mulheres serem geralmente mais preocupadas com o físico e com a saúde do que 

os homens. 
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Figura 6-1 Distribuição por sexo dos usuários de tênis esportivo (Fonte: Pesquisa, 2008) 

Quanto ao estado civil, a maioria dos usuários de tênis esportivo nas academias de 

musculação é solteiro(a), o que corresponde a 70,2% dos usuários da amostra trabalhada. A 

Figura 6-2 mostra esse resultado.  

Figura 6-2 Distribuição por estado civil dos usuários de tênis esportivo (Fonte: Pesquisa, 2008) 

Em relação à idade, a figura 6-3 demonstra uma maior concentração em usuários 

entre 14 e 22 anos, o que pode ser justificado pelo fato da pesquisa ter sido realizada em 

academias de musculação, onde o público alvo destas academias são os jovens. 
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Figura 6-3 Distribuição por faixa etária dos usuários de tênis esportivo (Fonte: Pesquisa, 2008) 

Quanto ao nível de escolaridade, verifica-se que na amostra trabalhada a maiorias 

dos entrevistados (34,2%) possuem ensino superior incompleto; 22,2% possuem o ensino 

superior sem pós-graduação e 12,9% possuem ensino superior com pós-graduação. Isso 

pode ser justificado pelo fato da população escolhida para compor o universo da pesquisa 

pertencer à classe social média alta19, isto é, com renda familiar mensal de R$4.822,30 

Figura 6-4 Distribuição por grau de instrução dos usuários de tênis esportivo (Fonte: Pesquisa, 2008) 

Sobre a Renda familiar observa-se na figura 6-5, que a maioria dos usuários de 

tênis esportivo pesquisado (64,9%) se concentra na faixa de 6 a 15 salários mínimos. De 

acordo como censo 2000 do IBGE, a região sul da cidade de Natal é a região que concentra 

                                               
19 De acordo com dados do PNAD/IBGE 2008, a renda per capita da classe social média alta está entre o 
intervalo de R$4.591,00 a R$ 16.600,00 (40 salários mínimos). 
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o maior índice de renda mensal em salários mínimos, cerca de 11,60 salários mínimos, o 

que pode justificar as concentrações nas faixas salariais mais altas. 

Figura 6-5 Distribuição por faixa etária dos usuários de tênis esportivo. (Fonte: Pesquisa, 2008) 

Com relação às marcas de tênis esportivo usado pelos participantes no ato da 

pesquisa, verifica-se que as mais indicadas foram, Nike, Adidas, Mizuno, Reebok e 

Olympikus com 22%, 15,6%, 14,4%, 13,8% e 13,6% respectivamente. A Figura 6-6 

mostra os resultados encontrados. 

Figura 6-6 Distribuição por marca de tênis usados no ato da pesquisa. (Fonte: Pesquisa, 2008) 

Na opinião dos usuários de tênis, das dozes alternativas apresentadas no 

questionário (anexo II), a durabilidade foi a principal alternativa que melhor representa o 

significado de qualidade com 28,2%, seguida do conforto (16,2%) e da calçabilidade 

(13,3%). A Figura 6-7 mostra esse resultado. 
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Figura 6-7 Distribuição por principal alternativa que melhor representa o significado de qualidade. (Fonte: 

Pesquisa, 2008) 

Informações gerais: 

A maioria dos usuários de tênis esportivo (70,9%) afirmou que não terem nenhum 

conhecimento sobre qualquer norma de conforto para tênis esportivo (figura 3.3 do anexo 

III). Mais de 80% dos entrevistados afirmaram desconhecer o selo conforto20 (figura 3.4 do 

anexo III) apesar de 49,3% dizerem que lêem as informações descritas nas caixas 

individuais (embalagem) dos tênis e 16,4% afirmarem que ás vezes lêem as informações 

descritas nas embalagens. A figura 6-8 demonstra este resultado. 

                                               
20 O Selo Conforto é uma marca de conformidade aferida ao calçado que, uma vez submetido a um conjunto 
de ensaios específicos, foi avaliado e atingiu o índice "Confortável" ou "Muito Confortável", de acordo com 
a NBR 14834, e este selo é indicado nas caixas individuais dos tênis. 
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Figura 6-8 Distribuição por leitura das informações contidas na caixa do tênis. (Fonte: Pesquisa, 2008) 

Quanto ao tipo de pisada, 67,3% dos usuários afirmaram desconhecer o próprio tipo 

de pisada e apenas 32,2% afirmaram saber o tipo de pisada (figura 3.5 do anexo III). 

Quando questionados sobre a adequação do tênis ao próprio tipo de pisada, a maioria 

(50,2%) não soube responder, 7,1% dos entrevistados disseram que o tênis em que estavam 

utilizando não era adequado ao próprio tipo de pisada e 42,7% afirmaram que o tênis em 

que estavam utilizando era adequado. A Figura 6-9 mostra esse resultado. 

Figura 6-9 Distribuição por adequação do tênis ao tipo de pisada. (Fonte: Pesquisa, 2008) 

49,3

34,2

16,4

0

10

20

30

40

50

60

Sim Não Às vezes

P
er

ce
n

tu
al

N3

42,7

7,1

50,2

0

10

20

30

40

50

60

Sim Não Não sabe

P
er

ce
n

tu
al

N5



86 

Embora mais de vinte mil exemplares da cartilha do calçado21 tenham sido 

distribuídos aos lojistas, acredita-se que os usuários, quando vão adquirir um tênis, não são 

devidamente orientados pelos vendedores em como avaliar o melhor tipo de calçado (tênis) 

levando em consideração o tipo de pisada. Por isto, muitos deles não sabem avaliar se 

determinado tênis é adequado ou não ao próprio tipo de pisada. 

Quanto ao conhecimento das conseqüências físicas que podem ocorrer em 

decorrência da compra inadequada de um tênis em relação ao tipo de pisada, 59,3% dos 

usuários disseram saber alguma das conseqüências, das quais dor e problema na coluna, 

dores nos joelhos, dores nas articulações, problemas de postura e dores nos pés foram os 

mais citados. Porém uma porcentagem considerada bastante significativa destes usuários 

respondeu não saber nenhuma conseqüência física, indicando que estes usuários adquirem 

um novo tênis baseado em outros critérios que não estão de acordo com a funcionalidade 

do tênis, ou seja, permitir em qualquer circunstância proteger o pé sem prejudicá-lo ou 

causar qualquer dano ao bem estar do usuário. 

Figura 6-10 Distribuição por conseqüências físicas que podem ocorrer em decorrência da compra errada de 

um tênis. (Fonte: Pesquisa, 2008) 

                                               
21 Visando atender as reivindicações dos próprios dirigentes do varejo, empenhados em dotar suas equipes de 
subsídios capazes de proporcionar uma nova base para as operações diárias em um mercado muito 
competitivo, onde o bom serviço faz a grande diferença de loja para loja, em janeiro de 2004, durante o 
oitavo Congresso Brasileiro de Calçados que ocorreu em São Paulo, foi lançada a cartilha do calçado em uma 
iniciativa conjunta da ABLAC (Associação Brasileira de lojista de Artefatos e Calçados) e da 
ABICALÇADOS (Associação Brasileira da Indústria de Calçados) sob a coordenação técnica do IBTeC e 
apoio do SEBRAE. A Cartilha foi criada com o objetivo de ser um manual de conduta diária para os 
profissionais que atuam em cerca de quarenta mil estabelecimentos varejistas de calçados em todo território 
Nacional. A cartilha é constituída de três partes: A cartilha do lojista, cartilha do vendedor e guia do 
consumidor. A sua entrega aos varejistas é feita exclusivamente mediante participação no treinamento. 
Estimou-se distribuir vinte mil exemplares da cartilha do lojista, quarenta mil da cartilha do vendedor e um 
milhão do guia do consumidor que foram colocados nas embalagens dos produtos de dezenas de marcas de 
fábricas espalhadas pelo Brasil.
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6.2.2 Direcionadores de Qualidade 

A Figura 6-11 apresenta a distribuição da qualidade geral do tênis usado no 

momento da pesquisa (Q1), com uma média de 4,01 e classe modal 4 |-5, mostrando uma 

assimetria à esquerda, indicando que os usuários pesquisados estão muito satisfeitos com a 

qualidade de seus tênis. 

Figura 6-11 Distribuição da qualidade do tênis usado no momento da pesquisa. (Fonte: Pesquisa, 2008) 

Analisando as demais variáveis direcionadoras de qualidade (calçabilidade (Q2), 

conforto (Q3), peso (Q4), temperatura interna (Q5) e material utilizado (Q6)) pode-se 

verificar que as cinco variáveis apresentam uma concentração semelhante à qualidade 

geral do tênis (Q1), isto é, os usuários estão muito satisfeitos com a qualidade do tênis em 

relação à calçabilidade, conforto, peso, temperatura interna e com o material utilizado na 

fabricação dos mesmos. Estes resultados podem ser observados no anexo IV (figuras:4.1, 

4.2, 4.3, 4.4 e 4.5). 

6.2.2.1 Satisfação 

Em relação à satisfação com a marca do tênis (S1), sua distribuição apresenta-se, 

com uma média de 4,24 e classe modal 4,13 |-5, mostrando uma assimetria à esquerda, 

indicando que os usuários pesquisados estão muito satisfeitos com a marca de seus tênis. 

Figura 6-12 apresenta esse resultado. 
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Figura 6-12 Distribuição da satisfação com a marca. (Fonte: Pesquisa, 2008) 

Quanto à satisfação dos usuários de calçado esportivo com o tênis (S2), sua 

distribuição apresenta-se, com uma média de 4,12 e classe modal 4 |-5, mostrando uma 

assimetria à esquerda, indicando que os usuários pesquisados estão muito satisfeitos com o 

tênis que estavam utilizando. A figura 6-13 resume estes dados. 

Figura 6-13 Distribuição da satisfação com o tênis. (Fonte: Pesquisa, 2008) 
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caso, verifica-se que a grande maioria (93,8%) dos entrevistados voltaria a comprar um 

tênis da mesma marca do tênis que estavam utilizando e como demonstrados na figura 6-
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Figura 6-14 Distribuição por possibilidade de voltar a comprar um tênis da mesma marca do atual. (Fonte: 

Pesquisa, 2008) 

Figura 6-15 – Distribuição por possibilidade de recomendar a um amigo a compra de um tênis da marca 

(Fonte: Pesquisa, 2008). 
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Figura 6-16 Distribuição por preço pago pelo último tênis (Fonte: Pesquisa, 2008). 

Quanto a distribuição do preço pago pelo último tênis comparado ao de outras 

marcas e tipo similar (P2), sua distribuição apresenta média de 3,35 e classe modal 2 |- 3, 

demonstrando uma insatisfação por parte dos usuários com relação ao preço pago pelos 

seus tênis. A Figura 6-17 demonstra esse resultado.

Figura 6-17 Distribuição por preço pago pelo último tênis comparado ao de outras marcas similares (Fonte: 

Pesquisa, 2008). 
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com as outras marcas. Apesar disto, 70,4% afirmaram que pagariam novamente o mesmo 

valor para adquirir um tênis (ver figura 6-18), argumentando que geralmente a qualidade 

do tênis é proporcional ao custo do mesmo, preferindo assim, pagar um custo mais elevado 

pelo tênis de marca conceituada no mercado do que se arrepender financeiramente devido 

a baixa qualidade de um tênis de uma marca não conceituada no mercado. 
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Figura 6.18 – Distribuição por possibilidade de comprar um novo tênis do mesmo valor do atual (Fonte: 

Pesquisa, 2008). 

6.2.2.4 Imagem 

Em relação à imagem da marca do tênis atual comparado ao de outras marcas (I1), 

podemos observar na figura 6-19 que a sua distribuição apresenta-se com uma média de 

3,98 e classe modal 4 |-5, mostrando uma assimetria à esquerda, indicando que os usuários 

pesquisados estão muito satisfeitos com a imagem de seus tênis quando comparada a 

imagem de outras marcas de tênis existentes no mercado.  

Figura 6-19 Distribuição por imagem da marca do tênis atual comparado ao de outras marcas (Fonte: 

Pesquisa, 2008). 
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distribuição apresenta-se, com uma média de 4,04 e classe modal 4 |-5, mostrando uma 

assimetria à esquerda, indicando que os usuários pesquisados estão muito satisfeitos com a 

imagem de seus tênis. A figura 6-20 apresenta esse resultado. 
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Figura 6-20 – Distribuição por imagem da marca do tênis atual (Fonte: Pesquisa, 2008). 

6.2.2.5 Tratamento de reclamações 

Quanto ao tratamento das reclamações (R1), verifica-se que a grande maioria dos 

usuários de tênis esportivo (92,2%) não fez nenhum tipo de reclamação a empresa 

fabricante do tênis o qual estava utilizando na hora que foi aplicado o questionário (a 

figura 5.1do anexo V mostra este resultado). 

A Figura 6-21 apresenta a distribuição da variável tratamento da reclamação em 

relação à forma como a empresa tratou a reclamação (R2), com uma média de 3,29 e 

classe modal 4 |-5. Porém esta distribuição apresenta também uma grande concentração nas 

classes 1|-2 e 2|-3, indicando que, de modo geral, os 7,8% dos usuários de tênis que 

fizeram algum tipo de reclamação estão insatisfeitos com a forma a qual a empresa tratou 

suas reclamações. 

Figura 6-21 Distribuição de acordo com a forma como que a empresa tratou a reclamação (Fonte: Pesquisa, 

2008) 
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A Figura 6-22 apresenta a distribuição da variável tratamento da reclamação em 

relação à solução dada a reclamação (R3), a qual apresenta média de 3,28 e classe modal 

4 |-5. Porem observa-se também que esta distribuição apresenta uma concentração 

considerável na classe 1|-2, indicando que apesar da maioria ter ficado muito satisfeita boa 

parte dos usuários dos usuários de calçado esportivo ficaram muito insatisfeitos com a 

solução dada pela empresa. 

Figura 6-22 Distribuição de acordo com a solução dada pela empresa à reclamação (Fonte: Pesquisa, 2008). 

Estas insatisfações podem ser justificadas pela demora das empresas avaliarem e 

solucionarem as reclamações dos consumidores bem como uma possível desinformação 

por parte dos consumidores em saber quais os possíveis defeitos em um tênis que poderá 

ocasionar a substituição do mesmo. 

6.2.2.6 Compromisso Afetivo 

No que diz respeito à possibilidade de comprar e usar algum acessório ou roupa 

com o logotipo da marca do tênis (CA), a pesquisa demonstrou que, a grande maioria dos 

usuários (91,1%) mostrou-se receptivo a essa possibilidade, demonstrando assim, afeição e 

satisfação à marca do tênis que estavam utilizando. Isto demonstra para o mercado 

calçadista que a relação afetiva e de confiança dos usuários de calçado esportivo tem com a 

marca do tênis, pode ser agregada a outras linhas de artigos esportivos, mais precisamente 

a linha de vestuário e acessórios. 
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Figura 6-23 Distribuição de acordo com a possibilidade de comprar ou usar um acessório ou roupa com o 

logotipo da marca do tênis (Fonte: Pesquisa, 2008).

6.2.2.7 Compromisso Calculado 

A Figura 6-24 apresenta a distribuição da variável compromisso calculado em 

relação ao risco econômico de se arrepender se escolhesse outra marca de tênis (CC1), 

com uma média de 3,33 e classe modal 2 |-3. Podemos observar também uma concentração 

considerável na classe 1|-2 e na classe 4|-5, indicando que apesar da maioria demonstrar ser 

arriscado investir em outra marca de tênis, boa parte dos usuários não teme se arriscar.  

Figura 6-24 Distribuição de acordo com o risco econômico de se arrepender se escolhesse outra marca de 

tênis (Fonte: Pesquisa, 2008). 

A Figura 6-25 apresenta a distribuição da variável compromisso calculado em 

relação à disposição de comprar um tênis de marca desconhecida (CC2), com uma média 

de 1,86 e classe modal 1 |-2, mostrando uma assimetria à direita, indicando que a grande 

maioria dos usuários de tênis esportivos não comprariam um tênis de uma marca 
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desconhecida para os mesmos.Talvez isto ocorra porque há uma percepção geral que as 

marcas dos tênis “conhecidos” são aproximadamente equivalentes. 

De acordo com Kotler (1998) isto acontece geralmente quando o produto é 

considerado caro, não é comprado com freqüência e é considerado financeiramente 

arriscado. 

Figura 6-25 Distribuição de acordo com a disposição de comprar um tênis de marca desconhecida (Fonte: 

Pesquisa, 2008). 

No item 6.3, os resultados da pesquisa de campo serão analisados considerando as 

variáveis dependentes, S1 (satisfação do usuário com relação a marca do tênis) para a 

análise da regressão múltipla e a variável F1 (fidelidade do usuário a marca do tênis) para 

a análise da regressão logística. A princípio serão analisados todos os dados obtidos na 

pesquisa de campo, isto é, considerando todos os estratos, e posteriormente, serão 

analisados os dados de cada estrato (estratos I, II, III) separadamente. 

Ressaltando que o estrato I corresponde aos dados obtidos, através da pesquisa de 

campo, da população que freqüenta academia com mensalidade abaixo de R$50,00, o 

estrato II com mensalidades entre R$50,00 e R$80,00 e o estrato III com mensalidades 

acima de R$80,00 

6.3 Análise de regressão múltipla e regressão logística – Satisfação e Fidelidade à 

marca do tênis 

Para a regressão linear múltipla, a variável dependente foi definida como grau de 

Satisfação dos usuários de tênis esportivo com a marca do tênis (S1) e as independentes 
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conforto (Q3), peso (Q4), temperatura interna (Q5) e material utilizado (Q6)); preço

(preço pago pelo ultimo tênis (P1), o preço comparado ao de outras marcas e tipo similar 

(P2) e a disposição de pagar novamente o mesmo valor (P3)) e o tratamento de 

reclamação (se houve reclamação (R1) como a empresa tratou a reclamação (R2) e a 

solução da reclamação (R3)). Para o tratamento de reclamação, foi utilizada uma análise 

de regressão em separado, apenas com os usuários que já fizeram algum tipo de 

reclamação para o fabricante do tênis, o que corresponde a 7,8% dos entrevistados. 

Também foi realizada uma análise de regressão logística para a variável dependente 

binária fidelidade do usuário do tênis (F1), com as variáveis independentes: satisfação

(satisfação geral com a marca do tênis (S1) e satisfação com o tênis (S2)); preço (preço 

pago pelo ultimo tênis (P1), o preço comparado ao de outras marcas e tipo similar (P2) e a 

disposição de pagar novamente o mesmo valor (P3)); imagem (avaliação da imagem da 

marca do tênis comparado com as outras marcas existentes (I1) e a impressão geral sobre 

a marca do tênis (I2)); compromisso afetivo (possibilidade de comprar e usar alguma 

roupa ou acessório com o logotipo da marca do tênis (CA)); compromisso calculado

(avaliação do risco de escolher outra marca de tênis (CC1) e a disposição de recomendar a 

compra o tênis (CC2)) e o tratamento de reclamação (se houve reclamação (R1), como a 

empresa tratou a reclamação (R2) e a solução da reclamação (R3)). 

Para todas as Regressões Logísticas Múltiplas foi verificada a adequabilidade do 

modelo através do Teste de Hosmer e Lemeshow, e em todos modelos pode-se verificar 

que estão bem ajustados. Veja os resultados no Anexo VIII. 

6.3.1 Relacionamento entre a Satisfação com a marca do tênis (S1) e seus 

Antecedentes considerando todos os estratos. 

6.3.1.1  Variáveis Independentes: Direcionadores da Qualidade e Preço 

A Tabela 6-2 mostra os resultados da ANOVA (p<0,000001) que levam a inferir 

que há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente S1 (satisfação geral com a marca do tênis) e as variáveis 

independentes (Q1 – qualidade geral, Q2 - calçabilidade, Q3 - conforto, Q4 - peso, Q5 – 

temperatura interna, Q6 – material utilizado, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – 

preço comparado ao de outras marcas, P3 – disposição de pagar novamente o mesmo 

valor). 
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Tabela 6-2 Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

satisfação do usuário com a marca do tênis (S1). 

Teste de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F p-valor 

Regressão 143,396 04 35,849 83,884 < 0,00001 

Residual 167,527 392 0,427   

Total 310,923 396    

Para o relacionamento descrito no modelo, as variáveis independentes selecionadas 

explicam 46,10% da variação na satisfação com a marca do tênis onde das 09 variáveis 

independentes, 04 variáveis (Q1, Q3, Q6 e P3) foram significativas para compor o modelo, 

as quais representam os direcionadores de qualidade e de preço. A Tabela 6-3 apresenta o 

resumo desse resultado.  

Tabela 6-3 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. (R2 = 0,461) 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

  Constante 1,293 0,000 

Q1 Avaliação da qualidade do tênis que está usando agora 0,373 0,000 

Q3 Avaliação da qualidade do tênis em relação ao conforto 0,114 0,030 

Q6 Avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado 0,174 0,000 

P3 Possibilidade de pagar o mesmo valor se fosse comprar um novo tênis 0,339 0,000 

De acordo com este modelo, a Satisfação com a marca do tênis (S1) depende da 

Avaliação da qualidade do tênis que está usando agora (Q1), da Avaliação da qualidade 

do tênis em relação ao conforto (Q3), da Avaliação da qualidade do tênis em relação ao 

material utilizado (Q6) e da Possibilidade de pagar o mesmo valor se fosse comprar um 

novo tênis (P3). 

Com relação à Qualidade do tênis que está usando agora (Q1), a Satisfação com a 

marca do tênis (S1) aumenta em média 0,373 para cada aumento de um ponto na nota dada 

na avaliação da qualidade do tênis pelos usuários de tênis esportivo, quando todas as outras 

variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto maior a nota na avaliação 

da qualidade do tênis maior será a sua satisfação com a marca do tênis que está utilizando. 

Quanto a Qualidade do tênis em relação ao conforto (Q3), a Satisfação com a 

marca do tênis (S1) aumenta em média 0,114 para cada aumento de um ponto na nota dada 
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na avaliação da qualidade do tênis em relação ao conforto, pelos usuários de tênis 

esportivo, quando todas as outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, 

quanto maior a nota na avaliação da qualidade do tênis em relação ao conforto maior será a 

sua satisfação com a marca do tênis que está utilizando. 

Quanto a Avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado (Q6), a 

Satisfação com a marca do tênis (S1) aumenta em média 0,174 para cada aumento de um 

ponto na nota dada na avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado, 

pelos usuários de tênis esportivo, quando todas as outras variáveis independentes 

permanecem constantes, ou seja, quanto maior a nota na avaliação da qualidade do tênis 

em relação ao material utilizado maior será a sua satisfação com a marca do tênis que está 

utilizando. 

Quanto a Possibilidade de pagar o mesmo valor se fosse comprar um novo tênis

(P3), a Satisfação com a marca do tênis (S1) aumenta em média 0,339 se o usuário estiver 

disposto a pagar o mesmo valor na compra de um novo tênis. 

Portanto analisando a figura 6-26, é possível verificar empiricamente que o 

direcionador de qualidade, qualidade geral do tênis (Q1) e o construto possibilidade de 

pagar o mesmo valor (P3), têm um incremento maior sobre a satisfação do usuário de 

tênis em relação à marca do mesmo (S1). Portanto pode-se inferir que o usuário busca 

uma relação ideal entre custo e benefício. Já os direcionadores de qualidade, conforto (Q3)

e material utilizado (Q6) apresentaram um impacto relativamente menor sobre a satisfação 

com a marca do tênis, logo, pode-se inferir que, na percepção do usuário estes dois 

direcionadores de qualidade, sejam fatores intrínsecos da avaliação da qualidade geral do 

tênis.  
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Figura 6-26 – Diagrama da Regressão Linear Múltipla entre Satisfação com a marca do tênis (S1) e seus 

antecedentes. (Pesquisa, 2008) 

6.3.1.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Neste caso, nenhuma variável foi selecionada para compor o modelo, o que 

significa dizer que não há relação entre as varáveis forma que a empresa tratou sua 

reclamação (R2) e solução dada à reclamação (R3) com a satisfação dos usuários com a 

marca do tênis (S1). Isto aconteceu devido ao baixo número de usuários que realizaram 

reclamação que não totaliza 10% do total de usuários pesquisados. 

6.3.2 Relacionamento entre a Fidelidade (F1) e seus Antecedentes considerando 

todos os estratos. 

6.3.2.1 Variáveis Independentes: Satisfação, Preço, Imagem, Compromisso Afetivo e 

Calculado. 

Das 10 variáveis independentes (S1 – satisfação com a marca do tênis, S2 – 

satisfação com o tênis, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de 

outras marcas e tipo similar, P3 – disposição de pagar o mesmo valor novamente, I1 – 

imagem da marca do tênis comparada com outras marcas, I2 – impressão geral sobre a 

imagem da marca, CA – possibilidade de comprar e usar um acessório com o logotipo da 

marca do tênis, CC1 – risco econômico de escolher outra marca e CC2 – disposição de 

comprar um tênis de marca desconhecida), 03 variáveis foram significativas para compor 

o modelo, as variáveis S1, S2 e a variável I1. A Tabela 6-4 apresenta o resumo desse 

resultado. 

Pagar o 
mesmo 

valor (P3) Qualidade 
geral (Q1) 

Satisfação 
com a marca 
do tênis(S1) 

Conforto 
(Q3) 

Material 
utilizado 

(Q6) 

b = 0,339 

b = 0,373 

b = 0,114 

b = 0,174 



100 

Tabela 6-4 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. 

Variáveis Descrição das variáveis Estimativas
p-

valor 

Odds 

ratio 

Intervalo de confiança 

(95%) 

Inferior Superior

S1 Avaliação do grau de satisfação com a 

marca do tênis que está utilizando. 
1,124 0,003 3,076 1,447 6,537 

I1 
Avaliação da imagem da marca do seu 

tênis comparado com as outras marcas. 
1,423 0,000 4,149 1,984 8,678 

S2 
Avaliação do grau de satisfação com o 

tênis que está utilizando. 
1,035 0,007 2,814 1,332 5,947 

Constante Constante -8,762 0,000 0,000   

De acordo com este modelo, a Fidelidade à marca do tênis (F1) depende da 

Avaliação do grau de satisfação com a marca do tênis que utilizando (S1), da Avaliação da 

imagem da marca do seu tênis comparado com as outras marcas (I1) e da Avaliação do 

grau de satisfação com o tênis que está utilizando (S2). 

Com relação ao Grau de satisfação com a marca do tênis (S1), pode-se dizer que 

para cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários nesta satisfação a chance dos 

usuários serem fiéis à marca do tênis aumenta 3,076. Isto é, para cada aumento de um 

ponto na satisfação com a marca do tênis (S1) a chance de o usuário voltar a comprar um 

tênis da mesma marca do atual (F1) é de 3 vezes maior do que a chance de não voltar a 

comprar. 

Com relação à Avaliação da imagem da marca do tênis (I1), pode-se dizer que para 

cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários nesta avaliação da imagem a 

chance dos usuários serem fiéis a marca do tênis aumenta cerca de 4,149. Isto é, para cada 

aumento de um ponto na avaliação da imagem da marca do tênis (I1) a chance de o 

usuário voltar a comprar um tênis da mesma marca do atual (F1) é cerca de 4 vezes maior 

do que a chance de não voltar a comprar. 

Com relação ao Grau de satisfação com o tênis que está utilizando (S2) pode-se 

dizer que para cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários nesta satisfação em 

média à chance dos usuários serem fiéis a marca do tênis aumenta cerca de 2,814. Isto é, 

para cada aumento de um ponto na satisfação com o tênis que está utilizando (S2) em 

média a chance de o usuário voltar a comprar um tênis da mesma marca do atual (F1) é de 

2,8 vezes maior do que a chance de não voltar a comprar. 
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Conforme apresentado na figura 6-27, dentre os construtos que influenciam a 

fidelidade do usuário de tênis com relação à marca (F1), observa-se que o construto 

imagem da marca do tênis comparado com as outras marcas (I1), é o que mais fortemente 

potencializa (Odds = 4,149) a fidelidade quando comparado com os construtos citados 

anteriormente. Isto significa que, uma das possíveis estratégias para ajudar as empresas 

calçadistas a consolidar a fidelidade do cliente/usuário é reforçar a imagem da marca 

agregado a um produto de qualidade, pois se pode observar que, a marca do produto é um 

dos fatores mais fortes para consolidar a fidelização do usuário. 

Figura 6-27 Diagrama da Regressão Logística Múltipla entre Fidelidade à marca do tênis (F1) e seus 

antecedentes. (Pesquisa, 2008) 

6.3.2.2  Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Assim como na satisfação com a marca do tênis (S1), nenhuma variável foi 

selecionada para compor o modelo, o que significa dizer que não há relação entre as 

varáveis forma que a empresa tratou a reclamação (R2) e solução dada à reclamação

(R3) com a fidelidade dos usuários com a marca do tênis (F1). 

6.3.2.3 Análise de Multicolinearidade considerando todos os estratos 

A figura 6-28 representa o resumo dos resultados obtidos no estudo do 

relacionamento das variáveis antecedentes da satisfação com a marca do tênis e a 

fidelidade com a marca do tênis, apresentando também a forte colinearidade entre as 

variáveis R3 e R2; e entre S1 e S2. 
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Figura 6-28 Relacionamento entre a variável Satisfação com a marca do tênis (S1)e seus antecedentes e a 

variável Fidelidade à marca do tênis (F1) e seus antecedentes. (Pesquisa) 

6.3.3 Relacionamento entre a Satisfação com a marca do tênis (S1) e seus 

Antecedentes considerando o estrato I. 

O estrato I corresponde aos dados obtidos através da pesquisa de campo da 

população que freqüenta academias com mensalidades abaixo de R$50,00 

6.3.3.1 Variáveis Independentes: Direcionadores da Qualidade e Preço

A Tabela 6-5 mostra os resultados da ANOVA (p<0,000001) que levam a inferir 

que há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente S1(satisfação com a marca do tênis) e as variáveis independentes (Q1 

– qualidade geral, Q2 - calçabilidade, Q3 - conforto, Q4 - peso, Q5 – temperatura interna, 

Q6 – material utilizado, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de 

outras marcas, P3 – disposição de pagar novamente o mesmo valor). 

Tabela 6-5 Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

satisfação do usuário com a marca do tênis (S1). 

Teste de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F p-valor 

Regressão 59,250 02 29,625 68,880 < 0,00001 

Residual 48,600 113 0,430   

Total 107,850 115    
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Para o relacionamento descrito no modelo, das 09 variáveis independentes, 02 

variáveis independentes foram significativas para compor o modelo, as variáveis Q1 e 

Q2, as quais explicam 54,90% da variação na satisfação com a marca do tênis (S1). A 

Tabela 6-6 apresenta o resumo desse resultado.  

Tabela 6-6 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. (R2 = 0,549) 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

  Constante 1,119 0,000 

Q1 Avaliação da qualidade do tênis que está usando agora 0,527 0,000 

Q2 Avaliação da qualidade em relação a calçabilidade. 0,215 0,027 

De acordo com este modelo, a satisfação com a marca do tênis (S1) depende da 

Avaliação da qualidade do tênis que está usando agora (Q1) e da Avaliação da qualidade 

do tênis em relação à calçabilidade (Q2). 

Com relação à qualidade do tênis que está usando agora (Q1), a satisfação com a 

marca do tênis (S1) aumenta em média 0,527 para cada aumento de um ponto na nota dada 

na avaliação da qualidade do tênis, pelos usuários de tênis esportivo, quando todas as 

outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto maior a nota na 

avaliação da qualidade do tênis maior será a sua satisfação com a marca do tênis que está 

utilizando. 

Quanto a qualidade do tênis em relação a calçabilidade (Q2), a satisfação com a 

marca do tênis (S1) aumenta em média 0,215 para cada aumento de um ponto na nota dada 

na avaliação da qualidade do tênis em relação a calçabilidade, pelos usuários de tênis 

esportivo, quando todas as outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, 

quanto maior a nota na avaliação da qualidade do tênis em relação a calçabilidade maior 

será a sua satisfação com a marca do tênis que está utilizando. 

Portanto, analisando a figura 6-29, é possível verificar empiricamente que o 

direcionador de qualidade Q1 (qualidade geral do tênis) tem um incremento maior sobre a 

satisfação do usuário de tênis em relação à marca do mesmo, quando comparado ao 

impacto causado pelo direcionador de qualidade Q2 (calçabilidade). Pode-se inferir que, 

na percepção do usuário, a calçabilidade seja um fator intrínseco na avaliação da qualidade 

geral do tênis. 
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Figura 6-29 Diagrama da Regressão Linear Múltipla entre Satisfação com a marca do tênis e seus 

antecedentes, no estrato I (Pesquisa, 2008) 

6.3.3.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Para o estrato I também foi verificado que nenhuma variável foi selecionada para 

compor o modelo, isto devido ao baixo índice de reclamações, o que significa dizer que 

não há relação entre as varáveis forma que a empresa tratou sua reclamação (R2) e a 

solução dada à reclamação (R3) com a satisfação dos usuários com a marca do tênis (S1). 

6.3.4 Relacionamento entre a Fidelidade com a marca do tênis (F1) e seus 

Antecedentes considerando o estrato I. 

6.3.4.1 Variáveis Independentes: Satisfação, Preço, Imagem, Compromisso Afetivo e 

Calculado. 

Das 10 variáveis independentes (S1 – satisfação com a marca do tênis, S2 – 

satisfação com o tênis, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de 

outras marcas e tipo similar, P3 – disposição de pagar o mesmo valor novamente, I1 – 

imagem da marca do tênis comparada com outras marcas, I2 – impressão geral sobre a 

imagem da marca, CA – possibilidade de comprar e usar um acessório com o logotipo da 

marca do tênis, CC1 – risco econômico de escolher outra marca e CC2 – disposição de 

comprar um tênis de marca desconhecida), 02 variáveis foram significativas para compor 

o modelo, a variável I1 e a variável S2. A Tabela 6-7 apresenta o resumo desse resultado. 
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Satisfação 
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Tabela 6-7 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. 

Variáveis Descrição das variáveis Estimativas
p-

valor 

Odds 

ratio 

Intervalo de confiança 

(95%) 

Inferior Superior

I1 
Avaliação da imagem da marca do tênis 

comparado com as outras marcas 
2,523 0,008 12,466 1,907 81,483 

S2 
Avaliação do grau de satisfação com o 

tênis que está utilizando. 
2,884 0,005 17,889 2,408 132,905 

Constante Constante -14,265 0,005 0,000   

De acordo com este modelo, a Fidelidade a marca do tênis (F1) depende da 

Avaliação da imagem da marca do seu tênis comparado com as outras marcas (I1) e da 

Avaliação do grau de satisfação com o tênis que está utilizando (S2). 

Com relação à Avaliação da imagem da marca do tênis (I1), pode-se dizer que para 

cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários na avaliação da imagem da marca 

do tênis a chance dos usuários serem fiéis a marca do tênis aumenta cerca de 12 vezes. Isto 

é, para cada aumento de um ponto na avaliação da imagem da marca do tênis (I1) em 

média a chance de o usuário voltar a comprar um tênis da mesma marca do atual (F1) é de 

12,446 vezes maior do que a chance de não voltar a comprar. 

Com relação ao Grau de satisfação com o tênis que está utilizando (S2), pode-se 

dizer que para cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários na satisfação com o 

tênis que está utilizando a chance dos usuários serem fiéis a marca do tênis aumenta 

17,889. Isto é, para cada aumento de um ponto na satisfação com o tênis (S2) a chance de 

o usuário voltar a comprar um tênis da mesma marca do atual (F1) é cerca de 17,9 vezes 

maior do que a chance de não voltar a comprar. 

Percebe-se na figura 6-30 que ambos os construtos, satisfação com o tênis (S2) e 

Imagem da marca comparado com outras marcas (I1), potencializam fortemente a 

fidelidade do usuário com relação à marca do tênis (F1), que de acordo com Griffin 

(1998), quanto mais forte for o vínculo, maiores serão a fidelidade e os benefícios para a 

empresa.  
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Figura 6-30 – Diagrama da Regressão Logística Múltipla entre Fidelidade à marca do tênis (F1) e seus 

antecedentes no estrato I. (Pesquisa, 2008) 

6.3.4.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Para o estrato I nenhuma variável foi selecionada para compor o modelo, o que 

significa dizer que não há relação entre as varáveis forma que a empresa tratou sua 

reclamação (R2) e a solução dada à reclamação (R3) com a fidelidade dos usuários com a 

marca do tênis (F1). 

6.3.4.3 Análise de Multicolinearidade considerando apenas o estrato I 

A figura 6-31 representa o resumo dos resultados obtidos no estudo do 

relacionamento das variáveis antecedentes da satisfação e a fidelidade com a marca do 

tênis, no estrato I, apresentando também a forte colinearidade entre as variáveis Q3 e Q2; e 

entre I1 e I2 
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Figura 6-31 Relacionamento entre a variável Satisfação com a marca do tênis (S1)e seus antecedentes e a 

variável Fidelidade a marca do tênis (F1) e seus antecedentes no estrato I. (Pesquisa) 

6.3.5 Relacionamento entre a Satisfação com a marca do tênis (S1) e seus 

Antecedentes considerando o estrato II. 

O estrato II corresponde aos dados obtidos através da pesquisa de campo da 

população que freqüenta academias com mensalidades entre R$50,00 e R$80,00. 

6.3.5.1 Variáveis Independentes: Direcionadores da Qualidade e Preço

A Tabela 6-8 apresenta os resultados da ANOVA (p<0,000001) que levam a inferir 

que há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente S1 (Satisfação com a marca do tênis) e as variáveis independentes 

(Q1 – qualidade geral, Q2 - calçabilidade, Q3 - conforto, Q4 - peso, Q5 – temperatura 

interna, Q6 – material utilizado, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado 

ao de outras marcas, P3 – disposição de pagar novamente o mesmo valor). 

Tabela 6-8 Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

satisfação do usuário com a marca do tênis. 

Teste de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F p-valor 

Regressão 41,229 02 20,615 48,706 < 0,000001 

Residual 59,677 141 0,423   

Total 100,906 143    
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Para o relacionamento descrito no modelo, das 09 variáveis independentes apenas 

02 varáveis foram significativas para compor o modelo. A variável Q1 e a variável Q6 as 

quais explicam 40,9% da variação na satisfação com a marca do tênis. A Tabela 6-9 

apresenta o resumo desse resultado. 

Tabela 6-9 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. (R2 = 0,409) 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

  Constante 1,774 0,000 

Q1 Avaliação da qualidade do tênis que está usando agora 0,253 0,001 

Q6 Avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado 0,366 0,000 

De acordo com este modelo, a Satisfação com a marca do tênis (S1) depende da 

Avaliação da qualidade do tênis que está utilizando (Q1) e da Avaliação da qualidade do 

tênis em relação ao material utilizado (Q6). 

Com relação à Qualidade do tênis que está utilizando (Q1), a Satisfação com a 

marca do tênis (S1) aumenta em média 0,253 para cada aumento de um ponto na nota dada 

na avaliação da qualidade do tênis, pelos usuários de tênis esportivo, quando todas as 

outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto maior a nota na 

avaliação da qualidade do tênis que está utilizando maior será a sua satisfação com a marca 

do tênis que está utilizando. 

Quanto a Avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado (Q6), a 

Satisfação com a marca do tênis (S1) aumenta em média 0,366 para cada aumento de um 

ponto na nota dada na avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado, 

pelos usuários de tênis esportivo, quando todas as outras variáveis independentes 

permanecem constantes, ou seja, quanto maior a nota na avaliação da qualidade do tênis 

em relação ao material utilizado maior será a sua satisfação com a marca do tênis que está 

utilizando. 

Portanto analisando a figura 6-32, é possível verificar empiricamente que o 

direcionador de qualidade Q6 (material utilizado) tem um incremento maior sobre a 

satisfação do usuário com relação à marca do tênis (S1), quando comparado ao impacto 

causado pelo construto Qualidade do tênis que está utilizando (Q1). Pode-se aferir que, na 

percepção do usuário o material utilizado na fabricação do tênis seja um dos fatores 

intrínsecos da avaliação da qualidade geral. 
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Figura 6-32 Diagrama da Regressão Linear Múltipla entre Satisfação com a marca do tênis (S1) e seus 

antecedentes, no estrato II. (Pesquisa) 

6.3.5.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

A Tabela 6-10 mostra os resultados da ANOVA (p=0,001) que levam a inferir que 

há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a variável 

dependente S1 (Satisfação com a marca do tênis) e as independentes (R2 – avaliação da 

forma que a empresa tratou a reclamação, R3 - avaliação solução dada à reclamação). 

Tabela 6-10 Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

satisfação do usuário com a marca do tênis. 

Teste de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F p-valor 

Regressão 7,273 01 7,273 50,042 0,001 

Residual 0,727 05 0,145   

Total 8,000 06    

Para o relacionamento descrito no modelo a variável independente R3 selecionada, 

explica 90,9% da variação na satisfação com a marca do tênis. A Tabela 6-11 apresenta o 

resumo desse resultado. 

Tabela 6-11 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. (R2 = 0,909) 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

  Constante 1,900 0,002 

R3 Avaliação da solução dada a reclamação 0,619 0,001 

De acordo com este modelo, a Satisfação com a marca do tênis que está utilizando

(S1) depende apenas da Avaliação solução dada à reclamação (R3). Pode-se observar que, 
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a Satisfação com a marca do tênis (S1) aumenta em média 0,619 para cada aumento de um 

ponto na nota dada na avaliação da solução dada à reclamação (R3) pelos usuários de 

tênis, ou seja, quanto maior a nota na avaliação da solução dada à reclamação maior será a 

satisfação com a marca do tênis que se está utilizando. Isto demonstra que a solução dada á 

reclamação do usuário é um fator importante para a satisfação do usuário em relação a 

marca do tênis. 

Figura 6-33 Diagrama da Regressão Múltipla entre Satisfação com a marca do tênis (S1) e seus antecedentes, 

no estrato II. (Pesquisa) 

6.3.6 Relacionamento entre a Fidelidade (F1) e seus Antecedentes considerando o 

estrato II. 

6.3.6.1 Variáveis Independentes: Satisfação, Preço, Imagem, Compromisso Afetivo e 

Calculado. 

Para esta regressão considerando apenas o estrato II, nenhuma variável foi 

significativa para compor o modelo. O que significa dizer que não há relação entre as 

variáveis independentes (S1 – satisfação com a marca do tênis, S2 – satisfação com o 

tênis, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de outras marcas e tipo 

similar, P3 – disposição de pagar o mesmo valor novamente, I1 – imagem da marca do 

tênis comparada com outras marcas, I2 – impressão geral sobre a imagem da marca, CA 

– possibilidade de comprar e usar um acessório com o logotipo da marca do tênis, CC1 – 

risco econômico de escolher outra marca e CC2 – disposição de comprar um tênis de 

marca desconhecida) estudadas e a fidelidade com a marca do tênis (F1) neste estrato. 

6.3.6.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Para as variáveis referentes ao tratamento de reclamação também não foi 

selecionada nenhuma variável para compor o modelo de regressão, o que significa dizer 

que não há relação entre as varáveis forma que a empresa tratou sua reclamação (R2) e a 

solução dada à reclamação (R3) com a fidelidade dos usuários com a marca do tênis (F1) 

no estrato II. 
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6.3.6.3 Análise de Multicolinearidade considerando apenas o estrato II 

A figura 6-34 representa o resumo dos resultados obtidos no estudo do 

relacionamento das variáveis antecedentes da satisfação e a fidelidade com a marca do 

tênis, no estrato II, apresentando também a forte colinearidade entre as variáveis R3 e R2; 

e entre S1 e S2. 

Figura 6-34 Relacionamento entre a variável Satisfação com a marca do tênis (S1)e seus antecedentes e a 

variável Fidelidade à marca do tênis (F1) e seus antecedentes no estrato II. (Pesquisa) 

6.3.7 Relacionamento entre a Satisfação (S1) e seus Antecedentes considerando o 

estrato III. 

O estrato III corresponde aos dados obtidos através da pesquisa de campo da 

população que freqüenta academias com mensalidades acima de R$80,00. 

6.3.7.1 Variáveis Independentes: Direcionadores da Qualidade e Preço

A tabela 6-12 mostra os resultados da ANOVA (p<0,000001) que levam a inferir 

que há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente S1 (Satisfação com a marca do tênis) e as variáveis independentes 

(Q1 – qualidade geral, Q2 - calçabilidade, Q3 - conforto, Q4 - peso, Q5 – temperatura 

interna, Q6 – material utilizado, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado 

ao de outras marcas, P3 – disposição de pagar novamente o mesmo valor). 
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Tabela 6-12 Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

satisfação do usuário com a marca do tênis. 

Teste de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F p-valor 

Regressão 52,163 02 26,081 64,105 < 0,000001 

Residual 66,724 164 0,407   

Total 118,886 166    

Para o relacionamento descrito no modelo, das 09 variáveis independentes apenas 

02 varáveis foram significativas para compor o modelo. A variável Q1 e a variável P3 as 

quais explicam 43,9% da variação na satisfação com a marca do tênis. A Tabela 6-13 

apresenta o resumo desse resultado. 

Tabela 6-13 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. (R2 = 0,439) 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

 Constante 1,661 0,000 

Q1 Avaliação da qualidade do tênis que está utilizando. 0,574 0,000 

P3 Possibilidade de comprar um novo tênis pagando o mesmo valor 0,396 0,004 

De acordo com este modelo, a Satisfação com a marca do tênis (S1) depende da 

Avaliação da qualidade do tênis que está utilizando (Q1), e da Possibilidade de pagar o 

mesmo valor se fosse comprar um novo tênis (P3). 

Com relação à Qualidade do tênis que está utilizando (Q1), a Satisfação com a 

marca do tênis (S1) aumenta em média 0,574 para cada aumento de um ponto na nota dada 

na avaliação da qualidade do tênis, pelos usuários de tênis esportivo, quando todas as 

outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto maior a nota na 

avaliação da qualidade do tênis maior será a sua satisfação com a marca do tênis que está 

utilizando. 

Quanto a Possibilidade de pagar o mesmo valor se fosse comprar um novo tênis

(P3), a Satisfação com a marca do tênis que está utilizando (S1) aumenta em média 0,396 

se o usuário estiver disposto a pagar o mesmo valor na compra de um novo tênis. 

Portanto analisando a figura 6-35, é possível verificar empiricamente que o 

direcionador de qualidade Q1 (qualidade geral do tênis) tem um incremento maior sobre a 

satisfação do usuário de tênis em relação à marca do mesmo, quando comparado ao 

impacto causado pelo construto Possibilidade de pagar o mesmo valor se fosse comprar 
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um novo tênis (P3). Isto indica que a indústria calçadista pode maximizar a satisfação dos 

seus cliente/usuário, agregando qualidade ao tênis sem aumentar (ou minimizando) o custo 

final para o consumidor. 

Figura 6-35 Diagrama da Regressão Linear Múltipla entre Satisfação com a marca do tênis (S1) e seus 

antecedentes, no estrato III. (Pesquisa) 

6.3.7.2  Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Assim como no estrato I, nenhuma variável foi selecionada para compor o modelo, 

o que significa dizer que não há relação entre as varáveis forma que a empresa tratou sua 

reclamação (R2) e a solução dada à reclamação (R3) com a satisfação dos usuários com a 

marca do tênis (S1) no estrato III. 

6.3.8 Relacionamento entre a Fidelidade (F1) e seus Antecedentes considerando o 

estrato III. 

6.3.8.1 Variáveis Independentes: Satisfação, Preço, Imagem, Compromisso Afetivo e 

Calculado. 

Das 10 variáveis independentes (S1 – satisfação com a marca do tênis, S2 – 

satisfação com o tênis, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de 

outras marcas e tipo similar, P3 – disposição de pagar o mesmo valor novamente, I1 – 

imagem da marca do tênis comparada com outras marcas, I2 – impressão geral sobre a 

imagem da marca, CA – possibilidade de comprar e usar um acessório com o logotipo da 

marca do tênis, CC1 – risco econômico de escolher outra marca e CC2 – disposição de 
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comprar um tênis de marca desconhecida), 02 variáveis foram significativas para compor 

o modelo, a variável S1 e a variável I1. A Tabela 6-14 apresenta o resumo desse resultado. 

Tabela 6-14 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. 

Variáveis Descrição das variáveis Estimativas
p-

valor 

Odds 

ratio 

Intervalo de confiança 

(95%)

Inferior Superior

S1 
Avaliação do grau de satisfação com a 

marca do tênis que está utilizando. 
1,739 0,003 5,693 1,798 18,024 

I1 

Avaliação da imagem da marca do tênis 

do usuário comparado com as outras 

marcas. 

1,648 0,006 5,194 1,604 16,821 

Constante Constante -8,545 0,002 0,000   

De acordo com este modelo, a Fidelidade à marca do tênis (F1) depende da 

Avaliação do grau de satisfação com a marca do tênis que está utilizando (S1), e da 

Avaliação da imagem da marca do seu tênis comparado com as outras marcas (I1). 

Com relação ao Grau de satisfação com a marca do tênis (S1), pode-se dizer que 

para cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários nesta satisfação a chance dos 

usuários serem fiéis a marca do tênis aumenta em 5,693. Isto é, para cada aumento de um 

ponto na satisfação com a marca do tênis (S1) a chance de o usuário voltar a comprar um 

tênis da mesma marca do atual (F1) é cerca de 5,7 vezes maior do que a chance de não 

voltar a comprar. 

Com relação à Avaliação da imagem da marca do tênis (I1), pode-se dizer que para 

cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários nesta avaliação da imagem a 

chance dos usuários serem fiéis a marca do tênis aumenta em 5,194. Isto é, para cada 

aumento de um ponto na avaliação da imagem da marca do tênis (I1) a chance de o 

usuário voltar a comprar um tênis da mesma marca do atual (F1) é cerca de 5,2 vezes 

maior do que a chance de não voltar a comprar. 

A figura 6-36 demonstra que, dentre os construtos que influenciam a fidelidade do 

usuário de tênis com relação à marca (F1), o construto S1 (satisfação com a marca do 

tênis) é o mais fortemente associado (Odds = 5,693) a fidelidade. Com isto, pode-se aferir 

que, para a indústria calçadista consolidar a fidelidade dos consumidores em relação à 

marca, é necessário reforçar a imagem da marca do calçado e buscar estratégias que 

aumentem a satisfação dos consumidores/usuários.  
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Figura 6-36 – Diagrama da Regressão Logística Múltipla entre Fidelidade a marca do tênis (F1) e seus 

antecedentes no estrato III. (Pesquisa) 

6.3.8.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Assim como nos estratos I e II, nenhuma variável foi selecionada para compor o 

modelo, o que significa dizer que não há relação entre as varáveis forma que a empresa 

tratou sua reclamação (R2) e a solução dada à reclamação (R3) com a fidelidade dos 

usuários com a marca do tênis (F1). 

6.3.8.3 Análise de Multicolinearidade considerando apenas o estrato III 

A figura 6-37 representa o resumo dos resultados obtidos no estudo do 

relacionamento das variáveis antecedentes da satisfação e a fidelidade com a marca do 

tênis, no estrato III, apresentando também a forte colinearidade entre as variáveis R3 e R2; 

e entre S1 e S2 
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Figura 6-37 Relacionamento entre a variável Satisfação com a marca do tênis (S1)e seus antecedentes e a 

variável Fidelidade a marca do tênis (F1) e seus antecedentes no estrato III. (Pesquisa) 

No item anterior (6.3), os resultados da pesquisa de campo foram analisados 

considerando as variáveis dependentes, S1 (satisfação do usuário com relação a marca do 

tênis) para a análise da regressão múltipla e a variável F1 (fidelidade do usuário a marca 

do tênis) para a análise da regressão logística. No item a seguir (item 6.4), os dados serão 

analisados considerando as variáveis dependentes, S2 (satisfação dos usuários de tênis 

esportivo com o tênis) para a análise da regressão múltipla e a variável F2 (fidelidade do 

usuário em recomendar a marca) para a análise da regressão logística  

Da mesma forma do item anterior (6.3), a princípio serão analisados de forma geral 

todos os dados obtidos na pesquisa de campo, isto é, sem distinção dos estratos, e 

posteriormente, serão analisados os dados obtidos em cada estrato (estratos I, II, III) 

separadamente. 

Ressaltando que a população em estudo foi dividida em 03 estratos, sendo que o 

estrato I corresponde aos dados obtidos da população que freqüenta academias com 

mensalidades abaixo de R$50,00, o estrato II com mensalidades entre R$50,00 e R$80,00 e 

o estrato III com mensalidades acima de R$80,00 
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6.4 Análise de Regressão Múltipla – Satisfação e Fidelidade com o tênis. 

Para esta segunda análise da regressão linear múltipla, a variável dependente foi 

definida como grau de Satisfação dos usuários de tênis esportivo com o tênis (S2) e as 

independentes foram: os direcionadores da qualidade (qualidade geral (Q1), calçabilidade

(Q2), conforto (Q3), peso (Q4), temperatura interna (Q5) e material utilizado (Q6)); preço

(preço pago pelo ultimo tênis (P1), o preço comparado ao de outras marcas e tipo similar 

(P2) e a disposição de pagar novamente o mesmo valor (P3)) e o tratamento de 

reclamação (se houve reclamação (R1) como a empresa tratou a reclamação (R2) e a 

solução da reclamação (R3)). Para o tratamento de reclamação, foi utilizada uma análise 

de regressão em separado, apenas com os usuários que já fizeram algum tipo de 

reclamação para o fabricante do seu tênis, o que corresponde a 7,8% dos entrevistados.  

Igualmente foi realizada uma regressão logística para a variável dependente 

Fidelidade do usuário do tênis em relação a recomendar a compra do tênis (F2) com as 

variáveis independentes: satisfação (satisfação geral com a marca do tênis (S1) e 

satisfação com o tênis (S2)); preço (preço pago pelo ultimo tênis (P1), o preço comparado 

ao de outras marcas e tipo similar (P2) e a disposição de pagar novamente o mesmo valor

(P3)); imagem (avaliação da imagem da marca do tênis comparado com as outras marcas 

existentes (I1) e a impressão geral sobre a marca do tênis (I2)); compromisso afetivo

(possibilidade de comprar e usar alguma roupa ou acessório com o logotipo da marca do 

tênis (CA)); compromisso calculado (avaliação do risco de escolher outra marca de tênis

(CC1) e a disposição de recomendar a compra o tênis (CC2)) e o tratamento de 

reclamação (se houve reclamação (R1), como a empresa tratou a reclamação (R2) e a 

solução da reclamação (R3)). 

Para todas as Regressões Logísticas Múltiplas foi verificada a adequabilidade do 

modelo através do Teste de Hosmer e Lemeshow, e em todos se pode verificar que os 

modelos estão bem ajustados (resultados no Anexo VIII). 

6.4.1 Relacionamento entre a Satisfação com o tênis (S2) e seus Antecedentes 

considerando todos os estratos. 

6.4.1.1 Variáveis Independentes: Direcionadores da Qualidade e Preço

A Tabela 6-15 mostra os resultados da ANOVA (p<0,000001) que levam a inferir 

que há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente F2 (Fidelidade do usuário do tênis em relação a recomendar a 
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compra do tênis) e as variáveis independentes (Q1 – qualidade geral, Q2 - calçabilidade, 

Q3 - conforto, Q4 - peso, Q5 – temperatura interna, Q6 – material utilizado, P1 – preço 

pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de outras marcas, P3 – disposição de 

pagar novamente o mesmo valor). 

Tabela 6-15 Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

satisfação do usuário com o tênis. 

Teste de 

Variação 

Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 178,423 04 44,606 104,093 < 

Residual 190,262 444 0,429   

Total 368,685 448    

Para o relacionamento descrito no modelo as quatro variáveis independentes 

selecionadas (Q1, Q3, Q4 e Q6) explicam 48,4% da variação na satisfação com o tênis, as 

quais representam os direcionadores de qualidade. A Tabela 6-16 apresenta o resumo 

desse resultado.  

Tabela 6-16 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. (R2 = 0,484) 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

  Constante 0,836 0,000 

Q1 Avaliação da qualidade geral do tênis que está usando agora 0,389 0,000 

Q3 Avaliação da qualidade do tênis em relação ao conforto 0,165 0,001 

Q4 Avaliação da qualidade do tênis em relação ao peso 0,133 0,000 

Q6 Avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado 0,125 0,003 

De acordo com este modelo, a Satisfação com o tênis (S2) depende da Avaliação da 

qualidade do tênis que está utilizando (Q1), da Avaliação da qualidade do tênis em 

relação ao conforto (Q3), da Avaliação da qualidade do tênis em relação ao peso (Q4) e 

da Avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado (Q6). 

Com relação à Qualidade do tênis que está usando agora (Q1), a Satisfação com o 

tênis (S2) aumenta em média 0,389 para cada aumento de um ponto na nota dada na 

avaliação da qualidade do tênis, pelos usuários de tênis esportivo, quando todas as outras 

variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto maior a nota na avaliação 

da qualidade do tênis maior será a sua satisfação com o tênis que está utilizando. 
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Quanto a Qualidade do tênis em relação ao conforto (Q3), a Satisfação com o tênis

(S2) aumenta em média 0,165 para cada aumento de um ponto na nota dada na avaliação 

da qualidade do tênis em relação ao conforto, pelos usuários de tênis esportivo, quando 

todas as outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto maior a 

nota na avaliação da qualidade do tênis em relação ao conforto maior será a sua satisfação 

com o tênis que está utilizando. 

Em relação à Qualidade do tênis em relação ao peso do calçado (Q4), a Satisfação 

com o tênis (S2) aumenta em média 0,133 para cada aumento de um ponto na nota dada na 

avaliação da qualidade do tênis em relação ao peso, pelos usuários de tênis esportivo, 

quando todas as outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto 

maior a nota na avaliação da qualidade do tênis em relação ao peso maior será a sua 

satisfação com o tênis que está utilizando. 

Quanto a Avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado (Q6), a 

Satisfação com o tênis (S2) aumenta em média 0,125 para cada aumento de um ponto na 

nota dada na avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado, pelos 

usuários de tênis esportivo, quando todas as outras variáveis independentes permanecem 

constantes, ou seja, quanto maior a nota na avaliação da qualidade do tênis em relação ao 

material utilizado maior será a sua satisfação com o tênis que está utilizando. 

Portanto analisando a figura 6-38, é possível verificar empiricamente que o 

direcionador de qualidade Q1 (qualidade geral do tênis), tem um incremento maior sobre a 

satisfação do usuário com o tênis (S1). Já os direcionadores de qualidade, conforto (Q3),

peso (Q4) e material utilizado (Q6), apresentaram um impacto relativamente menor sobre 

a satisfação.  

Pode-se aferir que, na percepção do usuário de tênis, o conforto (Q3), peso do 

calçado (Q4) e o material utilizado na fabricação do calçado (Q6), sejam fatores que 

inerentes na avaliação da qualidade geral do tênis.
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Figura 6-38 Diagrama da Regressão Linear Múltipla entre Satisfação com tênis (S2) e seus antecedentes. 

(Pesquisa) 

6.4.1.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Neste caso nenhuma variável foi selecionada para compor o modelo, o que 

significa dizer que não há relação entre as varáveis forma que a empresa tratou sua 

reclamação (R2) e a solução dada à reclamação (R3) com a satisfação dos usuários com 

o tênis (S2). Isto devido ao baixo número de usuários que realizaram reclamação que não 

chega a 10% do total de usuários pesquisados. 

6.4.2 Relacionamento entre a Fidelidade em recomendar a marca (F2) e seus 
Antecedentes considerando todos os estratos. 

6.4.2.1 Variáveis Independentes: Satisfação, Preço, Imagem, Compromisso Afetivo e 
Calculado. 

Das 10 variáveis independentes (S1 – satisfação com a marca do tênis, S2 – 

satisfação com o tênis, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de 

outras marcas e tipo similar, P3 – disposição de pagar o mesmo valor novamente, I1 – 

imagem da marca do tênis comparada com outras marcas, I2 – impressão geral sobre a 

imagem da marca, CA – possibilidade de comprar e usar um acessório com o logotipo da 

marca do tênis, CC1 – risco econômico de escolher outra marca e CC2 – disposição de 

comprar um tênis de marca desconhecida), 03 variáveis foram significativas para compor 
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o modelo, as variáveis S1, P3, e CA, as quais representam os fatores Satisfação, Preço e 

Compromisso afetivo, respectivamente. A Tabela 6.17 apresenta o resumo desse resultado. 

Tabela 6-17 Variáveis que se mostraram significativas no modelo.  

Variáveis Descrição das variáveis Estimativas
p-

valor 

Odds 

ratio 

Intervalo de 

confiança (95%)

Inferior Superior

S1 
Avaliação do grau de satisfação com a 

marca do tênis que está utilizando. 
1,976 0,000 7,211 3,183 16,335 

P3 
Possibilidade de comprar um novo tênis 

pagando o mesmo valor. 
1,878 0,005 6,540 1,783 23,989 

CA 

Possibilidade de comprar e usar algum 

acessório ou roupa com o logotipo da 

marca do seu tênis. 

1,956 0,005 7,069 1,820 27,452 

Constante Constante -6,414 0,000 0,002   

De acordo com este modelo, a Fidelidade à marca do tênis no que se refere a 

recomendar para algum amigo que compre um tênis da mesma marca (F2) depende da 

Avaliação do grau de satisfação com a marca do tênis (S1), da Possibilidade de comprar 

um tênis pagando o mesmo valor (P3) e da Possibilidade de comprar e usar algum 

acessório ou roupa com o logotipo da marca do tênis (CA).  

Com relação ao Grau de satisfação com a marca do tênis que está utilizando (S1), 

pode-se dizer que para cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários nesta 

satisfação a chance dos usuários serem fiéis a marca do tênis aumenta em 7,211. Isto é, 

para cada aumento de um ponto na satisfação com a marca do tênis (S1) a chance de o 

usuário recomendar a compra a um amigo de um tênis da mesma marca do que está 

usando (F2) é cerca de 7,2 vezes maior do que a chance de não recomendar; 

Com relação à Possibilidade de comprar um tênis pagando o mesmo valor (P3), 

pode-se dizer que a chance de um usuário que se diz disposto a pagar o mesmo valor na 

compra de um novo tênis é 6,54 vezes maior de ser fiel à marca do tênis do que um usuário 

que não está disposto a pagar o mesmo valor na compra em um novo tênis. Isto é, a chance 

de um usuário de tênis esportivo recomendar a um amigo a compra de um tênis da mesma 

marca (F2) é 6,5 vezes maior para um usuário que está disposto a pagar o mesmo valor na 
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compra de um novo tênis do que a chance de um usuário que não está disposto a pagar o 

mesmo valor; 

Com relação à Possibilidade de comprar e usar algum acessório ou roupa com o 

logotipo da marca do tênis (CA) pode-se dizer que, a chance de um usuário que se diz 

disposto a comprar e usar algum acessório ou roupa com o logotipo da marca do tênis é 

7,069 vezes maior de ser fiel à marca do tênis, do que um usuário que não estar disposto a 

comprar e usar algum acessório ou roupa com o logotipo da marca do tênis. Isto é, a 

chance de um usuário de tênis esportivo recomendar a compra de um tênis da mesma 

marca para um amigo (F2) é 7,1 vezes maior para um usuário que está disposto a comprar 

e usar algum acessório ou roupa com o logotipo da marca do tênis do que a chance de um 

usuário que não está disposto a comprar e usar algum acessório ou roupa com o logotipo da 

marca do tênis; 

Podemos aferir que os três construtos apresentados na figura 6-39 estão fortemente

associados à Fidelidade à marca do tênis no que se refere a recomendar para algum 

amigo que compre um tênis da mesma marca (F2). 

Figura 6-39 Diagrama da Regressão Linear Múltipla entre Satisfação com tênis (S2) e seus antecedentes. 
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6.4.2.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Assim como na satisfação do usuário com relação à marca do tênis (S2), nenhuma 

variável foi selecionada para compor o modelo, o que significa dizer que não há relação 

entre as varáveis forma que a empresa tratou sua reclamação (R2) e a solução dada à 

reclamação (R3) com a Fidelidade à marca do tênis no que se refere a recomendar para 

algum amigo que compre um tênis da mesma marca (F2). 

6.4.2.3 Análise de Multicolinearidade considerando todos os estratos 

A figura 6-40 representa o resumo dos resultados obtidos no estudo do 

relacionamento das variáveis antecedentes da satisfação com o tênis e a fidelidade em 

recomendar o tênis, em todos os estratos, apresentando também a forte colinearidade entre 

as variáveis Q3 e Q2; e entre S1 e S2. 

Figura 6-40 Relacionamento entre a variável Satisfação com o tênis (S2)e seus antecedentes e a variável 

Fidelidade ao tênis (F2) e seus antecedentes. (Pesquisa)
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6.4.3 Relacionamento entre a Satisfação com o tênis (S2) e seus Antecedentes 
considerando apenas o estrato I. 

O estrato I corresponde aos dados obtidos através da pesquisa de campo da 

população que freqüenta academias com mensalidades abaixo de R$50,00. 

6.4.3.1 Variáveis Independentes: Direcionadores da Qualidade e Preço

A Tabela 6-18 mostra os resultados da ANOVA (p<0,000001) que levam a inferir 

que há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente S2 (satisfação com o tênis) e as variáveis independentes (Q1 – 

qualidade geral, Q2 - calçabilidade, Q3 - conforto, Q4 - peso, Q5 – temperatura interna, 

Q6 – material utilizado, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de 

outras marcas, P3 – disposição de pagar novamente o mesmo valor). 

Tabela 6-18 Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

satisfação do usuário com a marca do tênis. 

Teste de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F p-valor 

Regressão 1889,993 3 629,998 1403,983 0,000 

Residual 50,257 112 0,449   

Total 1940,250 115    

Para o relacionamento descrito no modelo as variáveis independentes selecionadas 

(Q1, Q3, e Q4) explicam 97,4% da variação na satisfação com o tênis, as quais 

representam os direcionadores de qualidade. A tabela 6-19 apresenta o resumo desse 

resultado.  

Tabela 6-19 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. (R2 = 0,974) 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

Q1 Avaliação da qualidade geral do tênis que está utilizando 0,440 0,000 

Q3 Avaliação da qualidade do tênis em relação ao conforto 0,308 0,002 

Q4 Avaliação da qualidade do tênis em relação ao peso 0,249 0,002 

De acordo com este modelo, a Satisfação com o tênis (S2) depende da Avaliação da 

qualidade do tênis que está utilizando (Q1), da Avaliação da qualidade do tênis em 

relação ao conforto (Q3), e da Avaliação da qualidade do tênis em relação ao peso (Q4). 

Com relação à Qualidade do tênis que está utilizando (Q1), a Satisfação com o 

tênis (S2) aumenta em média 0,440 para cada aumento de um ponto na nota dada na 



125 

avaliação da qualidade do tênis pelos usuários de tênis esportivo, quando todas as outras 

variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto maior a nota na avaliação 

da qualidade do tênis maior será a sua satisfação com o tênis que está utilizando. 

Quanto a Qualidade do tênis em relação ao conforto (Q3), a Satisfação com o tênis

(S2) aumenta em média 0,308 para cada aumento de um ponto na nota dada na avaliação 

da qualidade do tênis em relação ao conforto, pelos usuários de tênis esportivo, quando 

todas as outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto maior a 

nota na avaliação da qualidade do tênis em relação ao conforto maior será a sua satisfação 

com o tênis que está utilizando. 

E no que diz respeito à Qualidade do tênis em relação ao peso (Q4), a Satisfação 

com o tênis (S2) aumenta em média 0,249 para cada aumento de um ponto na nota dada na 

avaliação da qualidade do tênis em relação ao peso, pelos usuários de tênis esportivo, 

quando todas as outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto 

maior a nota na avaliação da qualidade do tênis em relação ao peso maior será a sua 

satisfação com o tênis que está utilizando. 

Portanto analisando a figura 6-41, é possível verificar empiricamente que o 

direcionador de qualidade Q1 (qualidade geral do tênis) tem um incremento maior sobre a 

satisfação do usuário com o tênis, quando comparado ao impacto dos direcionadores de 

qualidade conforto (Q3) e peso (Q4). Ressaltando que estes três direcionadores de 

qualidade (Q1, Q3 e Q4) explicam 97,4% da variação na satisfação do usuário em relação 

ao tênis. 

Pode-se aferir que, na percepção do usuário de tênis, o conforto (Q3) e o peso do 

calçado (Q4), sejam fatores que inerentes na avaliação da qualidade geral do tênis. 
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Figura 6-41 Diagrama da Regressão Linear Múltipla entre Satisfação com o tênis (S2) e seus antecedentes no 

estrato I. (Pesquisa) 

6.4.3.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Considerando apenas o estrato I nenhuma variável foi selecionada para compor o 

modelo, o que significa dizer que não há relação entre as varáveis forma que a empresa 

tratou sua reclamação (R2) e a solução dada à reclamação (R3) com a satisfação dos 

usuários com o tênis (S2) no referido estrato. 

6.4.4 Relacionamento entre a Fidelidade em recomendar a marca (F2) e seus 
Antecedentes considerando o estrato I. 

6.4.4.1 Variáveis Independentes: Satisfação, Preço, Imagem, Compromisso Afetivo e 
Calculado. 

Das 10 variáveis independentes (S1 – satisfação com a marca do tênis, S2 – 

satisfação com o tênis, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de 

outras marcas e tipo similar, P3 – disposição de pagar o mesmo valor novamente, I1 – 

imagem da marca do tênis comparada com outras marcas, I2 – impressão geral sobre a 

imagem da marca, CA – possibilidade de comprar e usar um acessório com o logotipo da 

marca do tênis, CC1 – risco econômico de escolher outra marca e CC2 – disposição de 

comprar um tênis de marca desconhecida), apenas 01 variável foi significativa para 

compor o modelo, a variável S1. A tabela 6-20 apresenta o resumo desse resultado. 
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Tabela 6-20 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. 

Variáveis Descrição das variáveis Estimativas 
p-

valor 

Odds 

ratio 

Intervalo de confiança 

(95%) 

Inferior Superior

S1 
Avaliação do grau de satisfação com 

a marca do tênis que está utilizando. 
2,501 0,000 12,192 3,652 40,706 

Constante Constante -6,244 0,001 0,002   

De acordo com este modelo, a Fidelidade à marca do tênis no que se refere a 

recomendar para algum amigo que compre um tênis da mesma marca (F2) depende 

somente da Avaliação do grau de satisfação com a marca do tênis (S1). 

Com relação ao Grau de satisfação com a marca do tênis (S1), pode-se dizer que 

para cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários nesta satisfação à chance dos 

usuários serem fiéis a marca do tênis aumenta cerca em 12,192. Isto é, para cada aumento 

de um ponto na satisfação com a marca do tênis (S1) a chance de o usuário recomendar a 

compra do tênis da mesma marca que está utilizando para um amigo (F2) é 12,2 vezes 

maior do que a chance de não recomendar. Portanto, a satisfação com a marca do tênis

(S1) potencializa a fidelidade em recomendar a marca (F2). 

Figura 6-42 Diagrama da Regressão Linear Múltipla entre Fidelidade ao tênis (F2) e seus antecedentes no 

estrato I. (Pesquisa) 

6.4.4.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

No estrato I, nenhuma variável foi selecionada para compor o modelo, o que 

significa dizer que não há relação entre as varáveis forma que a empresa tratou sua 

reclamação (R2) e a solução dada à reclamação (R3) com a Fidelidade à marca do tênis

no que se refere a recomendar a compra do tênis da mesma marca que está utilizando para 

um amigo (F2). 
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6.4.4.3 Análise de Multicolinearidade considerando apenas o estrato I 

A figura 6-43 representa o resumo dos resultados obtidos no estudo do 

relacionamento das variáveis antecedentes da satisfação com o tênis e a fidelidade em 

recomendar o tênis, apenas no estrato I, apresentando também a forte colinearidade entre 

as variáveis Q3 e Q2; e entre S1 e S2 

Figura 6-43 Relacionamento entre a variável Satisfação com o tênis (S2) e seus antecedentes e a variável 

Fidelidade ao tênis (F2) e seus antecedentes no estrato I. (Pesquisa) 

6.4.5 Relacionamento entre a Satisfação com o tênis (S2) e seus Antecedentes 
considerando o estrato II. 

O estrato II corresponde aos dados obtidos através da pesquisa de campo da 

população que freqüenta academias com mensalidades entre R$50,00 e R$80,00. 

6.4.5.1 Variáveis Independentes: Direcionadores da Qualidade e Preço

A Tabela 6-21 mostra os resultados da ANOVA (p<0,000001) que levam a inferir 

que há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente S2 (satisfação com o tênis) e as variáveis independentes (Q1 – 

qualidade geral, Q2 - calçabilidade, Q3 - conforto, Q4 - peso, Q5 – temperatura interna, 

Q6 – material utilizado, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de 

outras marcas, P3 – disposição de pagar novamente o mesmo valor). 
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Tabela 6-21 Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

satisfação do usuário com a marca do tênis. 

Teste de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F p-valor 

Regressão 43,862 3 14,621 28,631 0,000 

Residual 71,492 140 0,511   

Total 115,354 143    

Para o relacionamento descrito no modelo, as variáveis independentes selecionadas 

(Q2, Q5 e Q6) explicam 38,0% da variação na satisfação com o tênis, as quais representam 

os direcionadores de qualidade. A tabela 6-22 apresenta o resumo desse resultado.  

Tabela 6-22 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. (R2 = 0,380) 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

Constante 1,069 0,002 

Q2 Avaliação da qualidade do tênis em relação a calçabilidade. 0,326 0,000 

Q5 Avaliação da qualidade do tênis em relação à temperatura interna. 0,169 0,007 

Q6 Avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado. 0,252 0,000 

De acordo com este modelo, a Satisfação com o tênis (S2) depende da Avaliação da 

qualidade do tênis em relação à calçabilidade (Q2), da Avaliação da qualidade do tênis 

em relação à temperatura interna (Q5) e da Avaliação da qualidade do tênis em relação 

ao material utilizado (Q6). 

Com relação à Qualidade do tênis em relação à calçabilidade (Q2), a Satisfação 

com o tênis (S2) aumenta em média 0,326 para cada aumento de um ponto na nota dada na 

avaliação da qualidade do tênis em relação a calçabilidade, pelos usuários de tênis 

esportivo, quando todas as outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, 

quanto maior a nota na avaliação da qualidade do tênis em relação a calçabilidade maior 

será a sua satisfação com o tênis que está utilizando. 

Quanto a Qualidade do tênis em relação à temperatura interna (Q5), a Satisfação 

com o tênis (S2) aumenta em média 0,169 para cada aumento de um ponto na nota dada na 

avaliação da qualidade do tênis em relação à temperatura interna, pelos usuários de tênis 

esportivo, quando todas as outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, 

quanto maior a nota na avaliação da qualidade do tênis em relação à temperatura interna

maior será a sua satisfação com o tênis que está utilizando. 
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E no que diz respeito à Qualidade do tênis em relação ao material utilizado (Q6), a 

Satisfação com o tênis (S2) aumenta em média 0,252 para cada aumento de um ponto na 

nota dada na avaliação da qualidade do tênis em relação ao material utilizado, pelos 

usuários de tênis esportivo, quando todas as outras variáveis independentes permanecem 

constantes, ou seja, quanto maior a nota na avaliação da qualidade do tênis em relação ao 

material utilizado maior será a sua satisfação com o tênis que está utilizando. 

Portanto, é possível verificar empiricamente que o direcionador de qualidade Q2 

(calçabilidade), tem um incremento maior sobre a satisfação do usuário com relação ao 

tênis, quando comparado com os incrementos causados pelos direcionadores de qualidade 

temperatura interna (Q5) e material utilizado (Q6). 

Com base nos dados apresentados na figura 6-44, pode-se aferir que, uma das 

possíveis estratégias para ajudar as empresas calçadistas a consolidarem a satisfação do 

cliente/usuário com relação ao tênis, é confeccionar seus calçados com base nos requisitos 

da norma ABNT NBR 14834:2004, pois esta norma engloba as referencias normativas as 

quais estão inclusos a calçabilidade. (ABNT NBR 14840:2004 - percepção do calce) e a 

temperatura interna (ABNT NBR 14837:2004 – determinação da temperatura interna). 

Apesar da norma NBR 14834 não definir especificações para a utilização das matérias-

primas para a confecção do calçado, é notório que o material utilizado na confecção 

influencia a calçabilidade e a temperatura interna do calçado, ressaltando que a 

calçabilidade também é influenciada pela temperatura interna. 

Figura 6-44 Diagrama da Regressão Linear Múltipla entre Satisfação com o tênis e seus antecedentes no 

estrato II. (Pesquisa) 
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6.4.5.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

No caso do estrato II, nenhuma variável foi selecionada para compor o modelo, o 

que significa dizer que não há relação entre as varáveis forma que a empresa tratou sua 

reclamação (R2) e a solução dada à reclamação (R3) com a Fidelidade à marca do tênis

no que se refere a recomendar a compra do tênis da mesma marca que está utilizando para 

um amigo (F2). 

6.4.6 Relacionamento entre a Fidelidade em recomendar a marca (F2) e seus 
Antecedentes considerando o estrato II. 

6.4.6.1  Variáveis Independentes: Satisfação, Preço, Imagem, Compromisso Afetivo 

e Calculado. 

Das 10 variáveis independentes (S1 – satisfação com a marca do tênis, S2 – 

satisfação com o tênis, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de 

outras marcas e tipo similar, P3 – disposição de pagar o mesmo valor novamente, I1 – 

imagem da marca do tênis comparada com outras marcas, I2 – impressão geral sobre a 

imagem da marca, CA – possibilidade de comprar e usar um acessório com o logotipo da 

marca do tênis, CC1 – risco econômico de escolher outra marca e CC2 – disposição de 

comprar um tênis de marca desconhecida), 02 variáveis foram significativas para compor 

o modelo, a variável S1 e a variável CC2. A Tabela 6-23 apresenta o resumo desse 

resultado. 

Tabela 6-23 Variáveis que se mostraram significativas no modelo 

Variáveis 
Descrição das 

variáveis 
Estimativas p-valor Odds ratio

Intervalo de confiança 

(95%) 

Inferior Superior

S1 

Avaliação do grau de 

satisfação com a marca 

do tênis que está 

utilizando. 

1,837 0,000 6,276 2,274 17,321 

CC2 

Avaliação da 

disposição de comprar 

um tênis de marca 

desconhecida 

-,965 0,011 0,381 0,181 0,803 

Constante Constante      
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De acordo com este modelo, a Fidelidade a marca do tênis no que se refere a 

recomendar para algum amigo que compre um tênis da mesma marca do que está 

utilizando (F2) depende da Avaliação do grau de satisfação com a marca do tênis que está 

utilizando (S1) e da Avaliação da disposição de comprar um tênis de marca desconhecida

(CC2). 

Com relação ao Grau de satisfação com a marca do tênis (S1), pode-se dizer que 

para cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários nesta satisfação a chance dos 

usuários serem fiéis a marca do tênis aumenta cerca de 6,276. Isto é, para cada aumento de 

um ponto na satisfação com a marca do tênis (S1) a chance de o usuário recomendar a 

compra a um amigo de um tênis da mesma marca do que está utilizando (F2) é cerca de 6,3 

vezes maior do que a chance de não recomendar; 

Com relação à Avaliação da disposição de comprar um tênis de marca 

desconhecida (CC2), pode-se dizer que para cada aumento de um ponto na nota dada pelos 

usuários na avaliação da disposição de comprar um tênis de marca desconhecida, a chance 

dos usuários serem fiéis a marca do tênis diminui em 0,381. Isto é, para cada aumento de 

um ponto no grau de disposição de comprar um tênis de marca desconhecida (CC2) a 

chance de o usuário recomendar a compra a um amigo de um tênis da mesma marca do 

que está utilizando (F2) diminui em 0,38 vezes do que a chance de não recomendar.  

Observa-se na figura 6-45 que o construto satisfação com a marca do tênis que está 

utilizando (S1) é o que mais fortemente potencializa a fidelidade no que se refere em 

recomendar a marca. 

Figura 6-45 Diagrama da Regressão Logística Múltipla entre fidelidade ao tênis (F2) e seus antecedentes no 

estrato II. (Pesquisa) 
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É necessário muito esforço para induzir consumidores satisfeitos a abandonar seus 

fornecedores atuais e, estima-se que o custo de atrair novos consumidores seja de cinco 

vezes o custo de mantê-los satisfeitos (Kotler, 1998, pág58). Contudo, os dados 

apresentados na figura 6-45 demonstram que ha uma predisposição para “perda de 

consumidores”. Logo, é recomendável que as empresas calçadistas realizem análise de 

“consumidores perdidos”, isto é, monitorar o índice de “perda de consumidor”, que poderá 

ser utilizada como ferramenta para futuras estratégias (vantagem competitiva), pois caso 

este índice estiver crescente, indica claramente que a empresa está falhando em satisfazer 

seus consumidores. Infelizmente, grande parte das estratégias centraliza-se em atrair novos 

consumidores e não em reter os existentes  

6.4.6.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Assim como no estrato I, no estrato II, nenhuma variável foi selecionada para 

compor o modelo, o que significa dizer que não há relação entre as varáveis forma que a 

empresa tratou sua reclamação (R2) e a solução dada à reclamação (R3) com a 

Fidelidade em recomendar a marca um amigo (F2). 

6.4.6.3 Análise de Multicolinearidade considerando apenas o estrato II 

A figura 6-46 representa o resumo dos resultados obtidos no estudo do 

relacionamento das variáveis antecedentes da satisfação com o tênis e a fidelidade em 

recomendar a marca do tênis, no estrato II, apresentando também a forte colinearidade 

entre as variáveis Q3 e Q2; e entre S1 e S2 
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Figura 6-46 Relacionamento entre a variável Satisfação com o tênis (S2)e seus antecedentes e a variável 

Fidelidade ao tênis (F2) e seus antecedentes no estrato II. (Pesquisa) 

6.4.7 Relacionamento entre a Satisfação com o tênis (S2) e seus Antecedentes 
considerando o estrato III. 

O estrato III corresponde aos dados obtidos através da pesquisa de campo da 

população que freqüenta academias com mensalidades acima de R$80,00. 

6.4.7.1 Variáveis Independentes: Direcionadores da Qualidade e Preço

A Tabela 6-24 mostra os resultados da ANOVA (p<0,000001) que levam a inferir 

que há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente S2 (satisfação com o tênis) e as variáveis independentes (Q1 – 

qualidade geral, Q2 - calçabilidade, Q3 - conforto, Q4 - peso, Q5 – temperatura interna, 

Q6 – material utilizado, P1 – preço pago pelo ultimo tênis, P2 – preço comparado ao de 

outras marcas, P3 – disposição de pagar novamente o mesmo valor). 
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Tabela 6-24 – Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

satisfação do usuário com a marca do tênis. 

Teste de 

Variação 

Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F 

p-

valor 

Regressão 72,500 2 36,250 103,074 0,000 

Residual 65,766 187 0,352   

Total 138,266 189    

Para o relacionamento descrito no modelo as variáveis independentes selecionadas 

(Q1 e Q3) explicam 52,4% da variação na satisfação com o tênis, as quais representam os 

direcionadores de qualidade. A tabela 6-25 apresenta o resumo desse resultado.  

Tabela 6-25 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. (R2 = 0,524) 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

Constante 1,159 0,000 

Q1 Avaliação da qualidade do tênis que está usando agora. 0,571 0,000 

Q3 Avaliação da qualidade do tênis em relação ao conforto. 0,168 0,021 

De acordo com este modelo, a Satisfação com o tênis (S2) depende da Avaliação da 

qualidade do tênis que está utilizando (Q1) e da Avaliação da qualidade do tênis em 

relação ao conforto (Q3).  

Com relação à Qualidade do tênis que está utilizando (Q1), a Satisfação com o 

tênis (S2) aumenta em média 0,571 para cada aumento de um ponto na nota dada na 

avaliação da qualidade do tênis que está usando agora, pelos usuários de tênis esportivo, 

quando todas as outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto 

maior a nota na avaliação da qualidade do tênis maior será a sua satisfação com o tênis que 

está utilizando. 

Quanto a Qualidade do tênis em relação ao conforto (Q3), a Satisfação com o tênis

(S2) aumenta em média 0,168 para cada aumento de um ponto na nota dada na avaliação 

da qualidade do tênis em relação ao conforto, pelos usuários de tênis esportivo, quando 

todas as outras variáveis independentes permanecem constantes, ou seja, quanto maior a 

nota na avaliação da qualidade do tênis em relação ao conforto maior será a sua satisfação 

com o tênis que está utilizando. 
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Portanto analisando a figura 6-47, é possível verificar empiricamente que o 

direcionador de qualidade Q1 (qualidade geral do tênis) tem um incremento maior sobre a 

satisfação do usuário com o tênis (S2) quando comparado com o impacto do incremento 

do direcionador de qualidade conforto (Q3). 

Figura 6-47 Diagrama da Regressão Linear Múltipla entre Satisfação com o tênis (S2) e seus antecedentes no 

estrato III. (Pesquisa) 

Segundo Kotler (1998), a qualidade é a totalidade de aspectos e características de 

um produto (ou serviço) que proporcionam a satisfação de necessidades declaradas e 

implícitas, portanto, pode-se inferir que, na percepção do usuário o direcionador de 

qualidade conforto (Q3), seja um dos fatores intrínsecos da avaliação da qualidade geral do 

tênis.  

6.4.7.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

No estrato III, nenhuma variável foi selecionada para compor o modelo, o que 

significa dizer que não há relação entre as varáveis forma que a empresa tratou sua 

reclamação (R2) e a solução dada à reclamação (R3) com a Fidelidade em recomendar a 

marca um amigo (F2). 

6.4.8 Relacionamento entre a Fidelidade em recomendar a marca (F2) e seus 
Antecedentes considerando o estrato III. 

6.4.8.1 Variáveis Independentes: Satisfação, Preço, Imagem, Compromisso Afetivo e 

Calculado. 

Das 10 variáveis independentes (S1 – satisfação com a marca do tênis, S2 – 
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imagem da marca do tênis comparada com outras marcas, I2 – impressão geral sobre a 

imagem da marca, CA – possibilidade de comprar e usar um acessório com o logotipo da 

marca do tênis, CC1 – risco econômico de escolher outra marca e CC2 – disposição de 

comprar um tênis de marca desconhecida), 02 variáveis foram significativas para compor 

o modelo, a variável S1 e a variável I1, as quais representam os fatores Satisfação e 

Imagem, respectivamente. A Tabela 6-26 apresenta o resumo desse resultado. 

Tabela 6-26 Variáveis que se mostraram significativas no modelo. 

Variáveis Descrição das variáveis Estimativas
p-

valor 

Odds 

ratio 

Intervalo de confiança 

(95%)

Inferior Superior

S1 
Avaliação do grau de satisfação com a 

marca do tênis que está usando agora. 
2,060 0,002 7,844 2,135 28,821 

I1 
Avaliação da imagem da marca do seu 

tênis comparado com as outras marcas. 
1,394 0,019 4,030 1,258 12,911 

Constante Constante -8,566 0,003 0,000   

De acordo com este modelo, a Fidelidade à marca do tênis no que se refere a 

recomendar para algum amigo que compre um tênis da mesma marca do que está usando 

agora (F2) depende da Avaliação do grau de satisfação com a marca do tênis que está 

utilizando (S1) e Avaliação da imagem da marca do seu tênis comparado com as outras 

marcas (I1). 

Com relação ao Grau de satisfação com a marca do tênis (S1), pode-se dizer que 

para cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários nesta satisfação a chance dos 

usuários serem fiéis a marca do tênis aumenta cerca de 7,844. Isto é, para cada aumento de 

um ponto na satisfação com a marca do tênis (S1) a chance de o usuário recomendar a 

compra a um amigo de um tênis da mesma marca do que está usando agora (F2) é 7,8 

vezes maior do que a chance de não recomendar. 

Quanto a Avaliação da imagem da marca do seu tênis comparado com as outras 

marcas (I1), pode-se dizer que para cada aumento de um ponto na nota dada pelos usuários 

na avaliação da imagem da marca do tênis a chance dos usuários serem fiéis a marca do 

tênis aumenta cerca de 4,030. Isto é, para cada aumento de um ponto na avaliação da 

imagem da marca do tênis (S1) a chance de o usuário recomendar a compra a um amigo 
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de um tênis da mesma marca do que está utilizando (F2) é 4,8 vezes maior do que a chance 

de não recomendar. 

De acordo com a figura 6-48, a fidelidade do usuário de recomendar a marca do 

tênis (F2) é fortemente potencializada pelos construtos satisfação com a marca do tênis 

que está utilizando (S1) e imagem da marca do tênis comparado com as outras marcas

(I1) 

Figura 6-48 Diagrama da Regressão Logística Múltipla entre Fidelidade ao tênis (F2) e seus antecedentes no 

estrato III. (Pesquisa) 

6.4.8.2 Variáveis Independentes: Tratamento de Reclamação 

Assim como nos estratos I e II, no estrato III, nenhuma variável foi selecionada para 

compor o modelo, o que significa dizer que não há relação entre as varáveis forma que a 

empresa tratou sua reclamação (R2) e a solução dada à reclamação (R3) com a fidelidade 

do usuário de recomendar a compra a um amigo de um tênis da mesma marca do que está 

utilizando (F2). 

A figura 6-49 representa o resumo dos resultados obtidos no estudo do 

relacionamento das variáveis antecedentes da satisfação com o tênis e a fidelidade em 

recomendar o tênis, no estrato III, apresentando também a forte colinearidade entre as 

variáveis Q3 e Q2; I1 e I2; e entre S1 e S2. 
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Figura 6-49 Relacionamento entre a variável Satisfação com o tênis (S2)e seus antecedentes e a variável 

Fidelidade ao recomendar o tênis (F2) e seus antecedentes no estrato III. (Pesquisa) 

6.5 Considerações finais 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa de campo, colhidos de forma 

aleatória, verificou-se que 52% dos usuários de tênis são do sexo feminino e 48% do sexo 

masculino, que é bastante semelhante aos dados do IBGE (2000) para a região estudada. 

Constatou-se que se trata de uma população relativamente jovem, já que 38,2% dos 

entrevistados encontram-se na faixa etária dos 14 aos 22 anos e 33,1% na faixa etária dos 

22 aos 30 anos, sendo justificado pelo fato da pesquisa ter sido realizada em academias de 

musculação onde o publico alvo desta academias são os jovens. Observou-se que 70% da 

população estudada é solteira e 25,1% casada. Quanto ao grau de instrução, constatou-se 

que 17,3% têm o ensino médio completo, 34,2% faz um curso superior, 22,2% já concluiu 

o ensino superior e 12,9% tem algum tipo de Pós-graduação, isso pode ser justificado pelo 

fato da população escolhida para compor o universo da pesquisa pertencer à classe social 

alta. Sobre a renda familiar mensal observa-se que a maioria, dos usuários de tênis 

esportivo, pesquisada (50,2%) se concentra na faixa de 6 a 15 salários mínimos, 20,3% 

abaixo dos 6 salários mínimos, 20,7% estão inseridos na faixa entre 15 e 30 salários 

mínimos e apenas 8,6% recebem acima dos 30 salários mínimos. 

Em relação à análise descritiva comparativa realizada com as variáveis do modelo 

estudado, observou-se que os usuários de tênis da região sul da cidade de Natal, capital do 
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Rio Grande do Norte, de forma geral estão muitos satisfeitos com os direcionadores de 

qualidade, tais como: qualidade em geral (Q1), calçabilidade (Q2), conforto (Q3), peso 

(Q4), temperatura interna (Q5) e material utilizado (Q6) abordadas no estudo e com as 

variáveis avaliadas nos construtos: satisfação (satisfação com a marca do tênis (S1) e 

satisfação com o tênis (S2)), fidelidade (fidelidade á marca (F1) e a fidelidade de 

recomendar a compra (F2)), imagem (Imagem da marca do tênis comparada às demais 

marcas no mercado (I1) e a imagem geral da marca do tênis (I2)) e compromisso afetivo

(possibilidade de comprar e usar alguma roupa ou acessório com o logotipo da marca

(CA)). Porém com as variáveis do construto preço, os usuários mostraram-se bastante 

insatisfeitos com relação ao preço pago pelo ultimo tênis adquirido (P1) e com este preço 

comparado ao preço dos tênis similares de outras marcas (P2), apesar desta insatisfação, 

mais de 70% dos usuários afirmaram que pagariam o novamente o mesmo valor, alegando 

que geralmente a qualidade do tênis é proporcional ao custo do mesmo, isto significa dizer 

que apesar dos consumidores acharem o tênis caro, eles estão dispostos a pagar o valor 

cobrado pelo produto, pois percebem o beneficio obtido. Ressaltando também que a grande 

minoria (7,8%) dos usuários que fizeram algum tipo de reclamação dizem-se insatisfeitos 

com relação à forma que a empresa tratou a reclamação (R2) e com a solução dada pela 

mesma (R3). Este baixo índice de reclamante pode ser justificado pela falta de informação 

do usuário de tênis em relação aos seus direitos como consumidor, bem como na demora 

das empresas avaliarem e solucionarem as reclamações dos consumidores. 

Com base nos resultados da análise de regressão múltipla realizada para a variável 

dependente satisfação com a marca do tênis (S1), podemos concluir que em todos os 

estratos, isto é, independente do poder aquisitivo, a variável qualidade geral (Q1) teve uma 

forte influência na satisfação do usuário (S1). Embora a variável conforto (Q3) não tenha 

sido selecionada quando os estratos foram analisados separadamente e as variáveis, 

material utilizado (Q6) só tenha sido considerada significativa na análise do estrato II, e a 

variável possibilidade de pagar o mesmo valor (P3) tenha sido considerada significativa 

apenas no estrato III, na análise geral (todos os estratos) estas três variáveis também 

demonstraram-se significativas na satisfação do usuário (S1), isto é, influenciando 

diretamente na satisfação do usuários. Embora o modelo da pesquisa se ajustar a medição 

da satisfação do consumidor, somente 46,10% de sua variância é explicado por estas 

variáveis, evidenciando que poderia haver outras variáveis que provavelmente poderiam 

ingressar no modelo e melhorar o percentual de explicação. Devido ao baixo índice de 



141 

usuários que fizeram algum tipo de reclamação a empresa fabricante do tênis (7,8%), 

nenhuma variável foi selecionada para compor o modelo, significando dizer, que não existe 

relação entre a forma que a empresa tratou a reclamação (R2) e a solução dada à 

reclamação com a satisfação com a marca do tênis (R3) com exceção da análise do estrato 

II, onde foi observado que a solução dada pela empresa à reclamação do usuário (R3) 

explica 90% da variação na satisfação do usuário em relação à marca do tênis (S1). 

Também foi realizada uma análise de regressão logística para a variável dependente 

fidelidade do usuário de tênis em voltar a comprar a mesma marca (F1), levando em 

consideração todos os estratos, observou-se que a fidelidade (F1), além de sofrer influencia 

da imagem da marca do tênis comparado com as demais marcas no mercado (I1) também 

sofre o impacto advindo das variáveis satisfação com a marca do tênis (S1) e da satisfação 

com o tênis (S2), embora isto seja mais evidenciado quando analisamos cada estrato 

separadamente. De acordo com Fornell et al. (1996) existe uma relação positiva entre a 

satisfação do consumidor e a fidelidade. Segundo o mesmo autor, o aumento da fidelidade 

é conseqüência do aumento da satisfação dos mesmos. Neste sentido, Oliver (1999) 

também afirma que a satisfação é uma etapa necessária na formação da fidelidade e que 

seus clientes fieis são usualmente satisfeitos. Podendo-se assim verificar que as variáveis, 

imagem da marca do tênis comparado com as demais marcas no mercado (I1), satisfação 

com a marca do tênis (S1) e satisfação com o tênis (S2) são variáveis que pontencializam 

fortemente a fidelidade do usuário (F1). 

Em relação aos resultados da análise de regressão múltipla realizada para a variável 

dependente satisfação dos usuários com o tênis (S2), observamos que as variáveis, 

qualidade geral (Q1), material utilizado (Q6) e conforto (Q3), além de influenciarem na 

satisfação dos usuários com relação à marca do tênis (S1), também influenciam na 

satisfação dos usuários em relação ao tênis (S2). Porem a variável peso (Q4) que só foi 

considerada significativa na análise do estrato I também influencia na satisfação em 

relação ao tênis (S2) de todos os usuários pesquisados. Embora o modelo da pesquisa se 

ajustar á medição da satisfação do consumidor, somente 52,4% de sua variância é 

explicado por estas variáveis, evidenciando que poderia haver outras variáveis que 

provavelmente poderiam ingressar no modelo e melhorar o percentual de explicação. 

Devido a apenas 35 usuários terem realizado alguma reclamação a empresa fabricante do 

tênis, 7,8% do total de entrevistados, nenhuma variável foi selecionada para compor o 

modelo, significando dizer, que não existe relação entre a forma que a empresa tratou a 
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reclamação (R2) e a solução dada à reclamação (R3) com a satisfação dos usuários com o 

tênis (S2). Também foi realizada uma análise de regressão logística para a variável 

dependente fidelidade do usuário de tênis em recomendar a compra da marca do tênis 

(F2), onde verificamos que a satisfação com a marca do tênis (S1) é um das variáveis que 

além de potencializar a fidelidade do usuário de tênis em voltar a comprar a mesma marca 

(F1) também potencializa a fidelidade do usuário de tênis em recomendar a compra da 

marca (F2), tanto na análise individual em cada estrato como na análise geral. Apesar de 

não terem sido consideradas significativas nas análises individuais dos estratos, ao realizar 

a análise geral (considerando todos os estratos) foi constatado que as variáveis 

possibilidade de pagar o mesmo valor (P3) e possibilidade de comprar e usar alguma 

roupa ou acessório com o logotipo da marca (CA) são fortes potêncializadoras da 

fidelidade do usuário de tênis em recomendar a compra da marca (F2), isto é, estas 

variáveis são fortemente associadas à fidelidade pela satisfação com a marca do tênis (F2). 

Os resultados obtidos mostram coerência com o resultado obtido por Johnson et. al. 

(2001), pois se observou através dos dados obtidos neste estudo que a fidelidade não é 

unicamente influenciada pela satisfação, mas também por outros fatores como: preço, 

compromisso afetivo e imagem. 

Através da matriz de correlação (Anexo VII) pode-se verificar que, em relação às 

variáveis antecedentes da satisfação, verificou-se uma forte colinearidade (r≥0,70) entre as 

variáveis: imagem da marca do tênis atual comparado com outras marcas de tênis (I1) e a 

impressão geral sobre a marca do tênis (I2) com r = 0,75; entre a forma que a empresa 

tratou a reclamação (R2) e a solução da reclamação (R3) com r = 0,82; entre a 

calçabilidade (Q2) e o conforto (Q3) com r = 0,70 e entre satisfação geral com a marca do 

tênis (S1) e a satisfação com o tênis (S2) com r = 0,72. Analisando as variáveis 

dependentes, verifica-se que são correlatas com algumas variáveis independentes: S1 é 

correlato com Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, S2, P2, I1, I2 e CC2. E S2 é correlata com Q1, Q2, 

Q3, Q4, Q5, Q6, S1, I1, I2 e CC2. 
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Capítulo 7

Conclusões e recomendações 

Este capítulo apresenta uma síntese geral da dissertação, abordando as principais 

implicações teóricas e praticas do estudo, além das conclusões. 

Sua estrutura é composta por oito seções: Pesquisa bibliográfica, metodologia da 

pesquisa, resultados da pesquisa, análise crítica do trabalho, limitação do trabalho, 

sugestões para estudos futuros, recomendações e conclusões.  

7.1 Pesquisa bibliográfica 

Segundo Beber (1999), o tema da satisfação do consumidor tem se tornado um dos 

principais no comportamento do consumidor, pois o aumento de pesquisas nesta área vem 

demonstrando como a satisfação pode afetar o desenvolvimento e o crescimento das 

empresas, uma vez que a satisfação pode levar o cliente a se fidelizar, melhorando suas 

relações com a empresa. 

O estudo da satisfação do consumidor vem sendo reconhecido com unanimidade 

como um dos principais objetivos das organizações. Há uma consciência de que o seu 

monitoramento tende a proporcionar às organizações valiosas informações que permitem o 

desenvolvimento de estratégias de marketing que prometem o incremento de 

relacionamentos de longo prazo (Leidens, 2006). 

A importância do estudo da satisfação também pode ser medida pelo fato de 

diversos países estarem começando a fazer avaliação geral de satisfação de seus 

consumidores, e utilizando este índice como uma forma de medir o desempenho de suas 

economias. Estes índices diferem entre si pela sua abrangência, consolidação dos dados e 

metodologia de pesquisa. O primeiro índice de satisfação do consumidor surgiu em 1989, o 

modelo SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer) para aquisições de produtos e 

serviços domésticos, em seguida surgiu o modelo Alemão (DK - Deutsche 
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Kundenbarometer), em 1994 foi introduzido o modelo Americano (ACSI-American 

Customer Satisfaction Index) que é um melhoramento do modelo Sueco. Em 1996 surgiu o 

modelo Norueguês (NCSB - Norwegian Customer Satisfaction Barometer) que foi um 

teste piloto para o modelo Europeu (ECSI – European Customer Satisfaction Index) que 

surgiu no ano de 2000. Uma importante contribuição para o estudo da satisfação é o novo 

modelo Norueguês proposto pelo pesquisador e professor da Universidade de Michigan, 

M. D. Johnson em 2001, onde foram modelados vários construtos no sentido de aprimorar 

os estudos de satisfação do consumidor com base na experiência e aplicação de modelos 

existentes. (Fornell et. al., 1996) 

O modelo base deste estudo, é fundamentado no mais atual e completo modelo de 

satisfação, que é o novo modelo Norueguês proposto por Johnson et. al. (2001), no qual 

são avaliados os direcionadores da qualidade, e os construtos preço, imagem, tratamento 

de reclamações, fidelidade, compromisso afetivo e calculado. 

7.2 Metodologia da pesquisa 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa quantitativa, exploratória 

descritiva fundamentada no título e no objetivo do trabalho, realizada na região Sul da 

cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, em freqüentadores de academias de 

musculação, no período do dia 25 de maio de 2008 ao dia 20 de junho do mesmo ano. 

O plano amostral utilizado nesta pesquisa foi amostra aleatória estratificada usando 

alocação proporcional, que considera os custos e as variâncias iguais em todos os estratos. 

Como não dispomos de pesquisas passadas retratando, a satisfação dos usuários de tênis 

esportivo na zona sul de Natal, adotou-se um nível de confiança de 95%, obtendo-se uma 

amostra de tamanho n=361 usuários de tênis os quais freqüentam academias de 

musculação na região Sul da cidade de Natal com um erro amostral de 0,05, mas devido a 

um grande número de respondentes, foram coletados 450 questionários válidos, 

diminuindo assim, o erro amostral de 5% para 4,415%. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário, com perguntas 

abertas e fechadas, fundamentado no novo modelo Norueguês proposto por Johnson et. al. 

(2001) 

As técnicas estatísticas utilizadas para a análise de dados foram: análise descritiva, 

análise de regressão linear múltipla, análise de regressão logística binária. A análise 

descritiva foi utilizada para descrever o perfil dos respondentes e para análise dos 
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direcionadores (qualidade, satisfação, fidelidade, preço, imagem, tratamento de 

reclamações, compromisso afetivo e calculado). A análise de regressão múltipla foi 

utilizada com o objetivo de determinar a natureza da relação entre a satisfação do usuário 

de calçado esportivo (tênis) e seus antecedentes e por fim, foi realizada uma análise de 

regressão logística binária para determinar a relação entre a fidelidade do usuário de tênis 

com seus antecedentes. 

Os métodos utilizados nesta pesquisa foram considerados satisfatórios, tendo-se 

tomado todos os cuidados necessários deste a elaboração do instrumento de pesquisa, 

coleta de dados, análise e interpretação dos resultados e extração das conclusões. 

7.3 Resultados da pesquisa 

A maioria dos usuários de tênis pesquisados, são do sexo feminino, possuem de 14 

a 30 anos de idade, são solteiros(as), estão cursando o nível superior ou já concluíram e 

tem uma renda familiar mensal acima de 8 salários mínimos. 

A existência de alta correlação entre algumas variáveis fez com que algumas 

variáveis, embora significativas para a satisfação e fidelização dos usuários de tênis, não 

tenham entrado no modelo. Considerando o grau de correlação r≥70%, as variáveis 

correlatas que não entraram no modelo foram: calçabilidade (Q2) correlata em 70% com a 

variável conforto (Q3); a avaliação da imagem da marca do tênis comparado ao de outras 

marcas (I1) correlata em 75% com a variável impressão geral sobre a imagem da marca 

do tênis (I2); satisfação geral com a marca do tênis (S1) correlata em 72% com a variável 

satisfação com o tênis (S2); a forma que a empresa tratou a reclamação (R2) correlata em 

82% com a variável solução dada a  reclamação (R3) 

Considerando a satisfação com a marca do tênis (S1) dos usuários de calçado 

esportivo tipo tênis, verificou-se que a satisfação com a marca do tênis (S1), é diretamente 

influenciada pela qualidade geral do tênis (Q1), pelo conforto (Q3), pelo material utilizado 

na fabricação (Q6) e pela avaliação da possibilidade de pagar o mesmo valor (P3). Já 

fidelidade do usuário de tênis em voltar a comprar a mesma marca (F1), sofre influencia 

da imagem da marca do tênis comparado com as demais marcas no mercado (I1) da 

satisfação com a marca do tênis (S1) e da satisfação com o tênis (S2).  

Em relação a satisfação dos usuários com o tênis (S2), observou-se que a satisfação 

dos usuários com o tênis (S2) é diretamente influenciada pela qualidade geral do tênis

(Q1), pelo conforto (Q3), pelo peso (Q4) e pelo material utilizado (Q6). Com relação a 
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fidelidade do usuário de tênis em recomendar a compra da marca do tênis (F2), foi 

verificado que a fidelidade (F2), além de sofrer influencia da disposição em pagar 

novamente o mesmo valor (P3) também sobre o impacto advindo da satisfação com a 

marca do tênis (S1) e da variável possibilidade de comprar e usar algum acessório ou 

roupa com o logotipo da marca do tênis (CA).  

Devido ao baixo número de reclamações realizadas a empresa fabricante do tênis, 

no geral, não foi possível verificar a influencia de nenhuma das variáveis dependentes no 

tratamento de reclamações, tanto em relação à satisfação quanto em relação à fidelidade. 

7.4 Análise crítica do trabalho 

O desafio desta pesquisa foi utilizar o novo modelo Norueguês proposto por 

Johnson et. al. (2001) para avaliar a satisfação e fidelidade na percepção dos usuários de 

tênis, buscando compreender a inter-relação dos construtos antecedentes e conseqüentes da 

satisfação do cliente. 

Este trabalho contribui cientificamente para o estudo de modelos conceituais de 

satisfação do cliente, através da validação das variáveis que influenciam a satisfação e a 

fidelidade dos usuários de calçado esportivo tipo tênis que freqüentam as academias de 

musculação localizadas na região sul da cidade de Natal, principal objetivo deste trabalho, 

podendo servir como referencial para consulta aos interessados em pesquisa de satisfação 

do cliente e auxiliar no desenvolvimento de trabalhos futuros a serem desenvolvidos até 

mesmo em outras áreas de conhecimento. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros, teses, dissertações, jornais, artigos 

em periódicos nacionais e internacionais, revistas e sites eletrônicos, tendo sido 

considerada satisfatória para a concretização deste trabalho. 

7.5 Limitações do trabalho 

Este trabalho apresenta algumas limitações. Por se tratar de um estudo na área de 

Engenharia de Produção, não se explorou temas que demandariam um suporte apropriado 

da Psicologia e da Semiótica22, como por exemplo: a avaliação do tipo de personalidade do 

                                               
22Semiótica- Ocupa-se do estudo do processo de significação ou representação, na natureza e na cultura, do 
conceito ou da idéia. Mais abrangente que a linguística, a qual se restringe ao estudo dos signos lingüísticos, 
ou seja, do sistema sígnico da linguagem verbal, esta ciência tem por objeto qualquer sistema sígnico - Artes 
visuais, Música, Fotografia, Cinema, Culinária, Vestuário, Gestos, Religião, Ciência, etc 
(www.wikipédia.org) 
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respondente, o papel do calçado esportivo (tênis) como status, prestígio na utilização em 

determinada marca de tênis, e etc. 

Uma das limitações deste trabalho foi ter se restringido o estudo da satisfação dos 

usuários de tênis somente em uma região administrativa da cidade de Natal, já que os 

modelos de índice de satisfação normalmente são aplicados em um contexto mais amplo 

diagnosticando diversos setores de uma economia. 

Outra limitação foi a não utilização da modelagem de equações estruturais como 

ferramenta para análise dos dados obtidos, devido à indisponibilidade tempo e ao acesso ao 

software 

7.6 Sugestões para estudos futuros 

 Considerando os limites deste trabalho e de novas questões que se apresentaram ao 

longo de seu desenvolvimento, podem ser listadas algumas sugestões para estudos futuros: 

• Aplicar a mesma pesquisa nas outras áreas da região administrativa de Natal (norte, 

leste, oeste) e/ou em outras localidades do Brasil;

• Aprimorar os modelos já existentes ajustando-os para causas sócio-culturais; 

• Desenvolver a mesma pesquisa, porém fundamentada em algum outro modelo de 

satisfação do consumidor, abordado no capítulo 4; 

• Desenvolver a mesma pesquisa buscando acrescentar variáveis independentes, para 

melhorar o percentual de explicação (percentagem de variância); 

• Utilizar a modelagem de equações estruturais na análise de dados em trabalhos 

futuros; 

• Desenvolver pesquisas orientadas para o consumidor de artigos esportivos visando 

um enfoque na Psicologia e na Semiótica. 

7.7 Recomendação 

Recomendam-se as empresas calçadistas, mas precisamente aquelas que produzem 

tênis, á implementação de pesquisas continuas com o consumidor final (usuário de tênis), 

utilizando este método e/ou outros similares, com o objetivo de identificar os indicadores 

de qualidade que influenciam a satisfação do consumidor, tendo como principio maior, a 

fidelidade do mesmo. Visando assim se manter em uma posição competitiva no mercado 

atual. 
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Ressaltando que as variáveis que foram selecionadas para compor o modelo sejam 

vistas como um referencial, portanto, é recomendável modelar os construtos de acordo com 

o sistema de trabalho de cada empresa levando em consideração os padrões sócio-culturais 

de cada região, almejando que, o melhoramento da qualidade de seus produtos seja um 

direcionador para o aumento da satisfação e conseqüentemente o aumento da fidelidade do 

cliente final. 

7.8 Conclusão 

O modelo proposto por Johnson et. al. (2001) utilizado como base nesta pesquisa de 

dissertação, se ajusta aos dados coletados, segundo a análise de regressão linear múltipla, 

que apontou variáveis independentes antecedentes de satisfação explicando 46,1% da 

variação na satisfação do usuário com a marca do tênis e 48,4% da variação na satisfação 

do usuário com o tênis, no entanto, não foi possível afirmar a variação na satisfação do 

usuário com base no tratamento de reclamações, devido ao baixo índice de reclamações. 

Quanto às variáveis antecedentes da fidelidade, segundo a análise logística binária, 

pode-se afirmar que a imagem da marca do tênis comparada a outras marcas (I1), a 

satisfação com o tênis (S1) e a satisfação com a marca do tênis (S2) potencializam a 

fidelidade do usuário em relação á marca do tênis (F1). Já as variáveis possibilidade de 

pagar o mesmo valor (P3), satisfação com a marca do tênis (S1) e o compromisso afetivo 

(CA), potencializam a fidelidade do usuário com relação a recomendar a compra da 

marca do tênis (F2). 

Os relacionamentos expressos acima apresentam baixa explicabilidade (R2), 

evidenciando que poderia haver outros construtos que provavelmente poderiam ingressar 

no modelo e melhorar este percentual de explicação, objetivando assim, uma melhor 

compreensão e fidelização do usuário de tênis.  
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ANEXOI – LIMITES GEOGRÁFICOS 
NATAL, BAIRROS E REGIÕES ADMINISTRATIVAS 
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ANEXOII – QUESTIONÁRIO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Prezado(a) Sr.(a) estamos fazendo uma pesquisa sobre satisfação e fidelidade dos usuários de calçado esportivo (tênis) na zona Sul de 
Natal. Esta pesquisa está sendo realizada pelo programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFRN para uma dissertação de 
mestrado. A sua colaboração é fundamental para o êxito deste trabalho. O questionário é anônimo e não há nenhuma possibilidade de 
identificar o(a) autor(a) de suas respostas. Desde já os nossos agradecimentos. 

001 - Número do questionário [                ] 

002 – Código e nome do Entrevistador (a) [                ]  

003 – Código e nome da Academia [                ]  

004 – Turno da pesquisa: [1] Manhã  [2] Tarde [3] 
Noite 

[                ] 

1.
Qual a marca do tênis que o(a) Sr. (a) está usando agora? 

2.

Em relação a um tênis, na sua opinião, quais as três principais 
alternativas que melhor representa o significado de qualidade? 

[1] Durabilidade [7] Peso do tênis 
[2] Calçabilidade [8] Temperatura interna do tênis 
[3] Controle de odores [9] Material do tênis 
[4] Design [10] Maciez do tênis 

[5] Marca 
[11] Tecnologia do sistema de 
amortecimento 

[6] Conforto [12] Adequado para o tipo de pisada

(Múltipla escolha, numerar na ordem em que ocorreram)

[          ] 

[          ] 

[          ] 

Nas questões de avaliação, por favor, atribua notas conforme a intensidade, sendo "1" o extremo 
inferior e "5" o extremo superior. 

A - SOBRE QUALIDADE 

3.
Como o (a) Sr.(a) avalia, em temos de qualidade o tênis que está usando 
agora?   
98. NS/NR  

[          ] 

4.
Como o (a) Sr.(a) avalia, em temos de qualidade do seu tênis em relação 
a calçabilidade? 
98. NS/NR  

[          ] 

5.
Como o (a) Sr.(a) avalia, em temos de qualidade do seu tênis em relação 
ao conforto? 
98. NS/NR  

[          ] 

6.
Como o (a) Sr.(a) avalia, em temos de qualidade do seu tênis em relação 
ao peso? 
98. NS/NR  

[          ] 

7.
Como o (a) Sr.(a) avalia, em temos de qualidade do seu tênis em relação 
a temperatura interna?     
98. NS/NR  

[          ] 

8.
Como o (a) Sr.(a) avalia, em temos de qualidade do seu tênis em relação 
ao material utilizado?   
98. NS/NR  

[          ] 

B - SOBRE SATISFAÇÃO 

9.
Grau de satisfação do(a) Sr.(a) com a marca do tênis que está utilizando? [          ]

10.
Grau de satisfação do(a) Sr.(a) com o tênis que está utilizando? [          ]
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C - SOBRE PREÇO 

11.
Qual a sua opinião em relação ao preço pago pelo ultimo tênis que você 
comprou? [          ]

12.
Como o(a) Sr(a) avalia o preço pago por seu ultimo tênis comparado ao 
de outras marcas e de tipo similar? [          ]

13.
Se fosse comprar um novo tênis, o(a) Sr(a) pagaria o mesmo valor?

[1] Sim     [2] Não   [98] NS/NR 

[          ] 

D - SOBRE IMAGEM 

14.
Como o(a) Sr.(a) avalia a imagem da marca do seu tênis comparado com 
as outras marcas? [          ] 

15.
Qual a sua impressão geral sobre a imagem da marca do seu tênis? 

[          ] 

E – TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

16.

Você já vez algum tipo de reclamação a empresa fabricante do seu tênis?
[1] Sim    [2] Não   [98] NS/NR  

Caso resposta [2] Não - Favor não responder as questões 12 e 13. 

[          ] 

17.
Como o Sr(a) avalia a forma que a empresa tratou sua reclamação? [          ] 

18.
Como o Sr(a) avalia a solução dada a sua reclamação? [          ] 

F – COMPROMISSO AFETIVO 

19.
Você compraria e usaria algum acessório ou roupa com o logotipo da 
marca do seu tênis? 
[1] Sim                [2] Não                [98] NS/NR 

[          ] 

G – COMPROMISSO CALCULADO 

20.
Qual o risco econômico do(a) Sr(a) de arrepender se escolhesse outra 
marca de tênis? [          ] 

21.
Como você avalia a sua disposição de comprar um tênis de marca 
desconhecida (de uma marca que você não tenha)? [          ] 

H – FIDELIDADE 

22.

O (A) Sr.(a) voltaria a comprar um tênis da mesma marca do atual (que 
você está usando agora)?    
[1] Sim              [2] Não              [98] NS/NR 

[          ] 

23.

O (A) Sr.(a) recomendaria para algum amigo que comprasse um tênis da 
mesma marca do que está usando agora?     
[1] Sim                [2] Não              [98] NS/NR 

[          ] 

I – NORMAS E INFORMAÇÕES GERAIS

24.
O (A) Sr.(a)  tem conhecimento de alguma norma de conforto para tênis?
[1] Sim              [2] Não             [98] NS/NR

[          ] 

25.
O (A) Sr.(a) tem conhecimento do selo conforto?  
[1] Sim           [2] Não       [98] NS/N [         ] 

26.
O (A) Sr.(a) lê as informações que estão descritas na caixa do tênis? 
[1] Sim              [2] Não       [3] Às vezes            [98] NS/NR [          ] 

27.
O (A) Sr.(a) sabe qual o tipo de sua pisada? 
[1] Sim               [2] Não             [98] NS/NR 

[          ] 
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28.
O seu tênis é adequado para o seu tipo de sua pisada?    
[1] Sim       [2] Não          [98] NS/NR [          ] 

29.

O (A) Sr.(a) sabe as conseqüências físicas que podem ocorrer em 
decorrência da compra errada de um tênis? 

[1] Sim, Quais? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[2] Não    [98] NS/NR 

[          ] 

J – PERFIL

30.
Sexo do entrevistado:   
[1] Masculino               [2] Feminino [          ] 

31. Qual a sua data de nascimento?          ____/_____/______
                                                                           DIA      MÊS    ANO 

32.

Qual o seu estado civil?

[1] Solteiro(a) [3] Viúvo(a) [5] Outros:_______
[2] Casado(a) [4] Separado/divorciado(a)

[        ] 

33.

Qual o seu grau de instrução? 
[1] Ensino fundamental 
incompleto 

[5] Superior incompleto 

[2] Ensino fundamental [6] Superior, sem pós-graduação 

[3] Ensino médio incompleto 
[7] Superior, com pós-graduação / 
especialização 

[4] Ensino médio completo

[        ] 

34.

Qual dessas faixas melhor representa sua renda familiar mensal (em 
salários mínimos)?  

[1] Até 1 s.m [5] Entre 6 e 8 s.m. [9] Entre 20 e 30 s.m 
[2] Entre 1 e 2 s.m. [6] Entre 8 e 10 s.m. [10] Entre 30 e 40 s.m 
[3] Entre 2 e 4 s.m. [7] Entre 10 e 15 s.m [11] Acima de 40 s.m. 
[4] Entre 4 e 6 s.m [8] Entre 15 e 20 s.m.  

[        ] 

35.

O (A) Sr.(a) gostaria de fazer algum comentário adicional sobre o tema da 
pesquisa? 
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ANEXO III ESTATISTICA DESCRITIVA 

 HISTOGRAMAS 
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Figura 3.1 – Distribuição por segunda alternativa que melhor representa o significado de qualidade (Fonte: 
Pesquisa). 

Figura 3.2 – Distribuição por terceira alternativa que melhor representa o significado de qualidade (Fonte: 
Pesquisa). 
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Figura 3.3 – Distribuição por conhecimento de alguma norma de conforto para tênis (Fonte: Pesquisa). 

Figura 3.4 – Distribuição por conhecimento do selo conforto (Fonte: Pesquisa). 
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Figura 3.5 – Distribuição por tipo de pisada (Fonte: Pesquisa). 

Figura 3.6 – Distribuição por conseqüência física que podem ocorrer em decorrência da compra errada de um 
tênis (Fonte: Pesquisa). 
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ANEXO IV 

VARIÁVEIS ANTECEDENTES DA SATISFAÇÃO 
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Figura 4.1 – Distribuição da qualidade do tênis em relação a calçabilidade (fonte: Pesquisa, 2008) 

Figura 4.2 – Distribuição da qualidade do tênis em relação ao conforto (fonte: Pesquisa, 2008) 
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Figura 4.3 – Distribuição da qualidade do tênis em relação ao peso (fonte: Pesquisa, 2008) 

Figura 4.4 – Distribuição da qualidade do tênis em relação a temperatura interna (fonte: Pesquisa, 2008) 
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Figura 4.5 – Distribuição da qualidade do tênis em relação ao material do tênis (fonte: Pesquisa, 2008) 
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ANEXO V 

VARIÁVEL ANTECEDENTE DA FIDELIDADE 
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Figura 5.1 – Distribuição de acordo com o fato de ter reclamado ou não com a empresa fabricante do tênis 
(fonte: Pesquisa, 2008) 
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ANEXO VI 

GRÁFICOS DE RESÍDUOS 
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� Satisfação à marca do tênis considerando todos os estratos. 

� Satisfação à marca do tênis considerando o estrato I. 
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� Satisfação à marca do tênis considerando o estrato II 

� Satisfação à marca do tênis considerando o estrato III 
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� Satisfação à marca do tênis x Reclamação, considerando o estrato II. 

� Satisfação com o tênis considerando todos os estratos. 

� Satisfação com o tênis considerando o estrato I. 

5,04,54,03,53,02,52,0

Valores Preditos
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� Satisfação com o tênis considerando o estrato II. 

� Satisfação com o tênis considerando o estrato III. 

5432
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� Satisfação com o tênis considerando o estrato III. 
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� Satisfação com o tênis x Reclamação, considerando o estrato II.

5,55,04,54,03,5

Valores Preditos
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ANEXO VII 

MATRIZ DE CORRELAÇÃO 
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Figura 7.1 – Matriz de correlação entre as variáveis antecedentes da satisfação. 

Figura 7.2 – Matriz de correlação entre as variáveis antecedentes da satisfação. 
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ANEXO VIII 

Teste de Hosmer e Lemeshow
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Quadro 8.1: Teste de Hosmer e Lemeshow para o relacionamento entre a Fidelidade (F1) e 

seus Antecedentes considerando todos os estratos. 

Quadro 8.2: Teste de Hosmer e Lemeshow para o relacionamento entre a Fidelidade (F1) e 

seus Antecedentes considerando o estrato I. 

Quadro 8.3: Teste de Hosmer e Lemeshow para o relacionamento entre a Fidelidade (F1) e 

seus Antecedentes considerando o estrato II. 

Quadro 8.4: Teste de Hosmer e Lemeshow para o relacionamento entre a Fidelidade (F1) e 

seus Antecedentes considerando o estrato III. 

Qui-Quadrado 

Graus de 

liberdade p-valor 

3,929 07 0,788 

Qui-Quadrado 

Graus de 

liberdade p-valor 

0,351 08 1,000 

Qui-Quadrado 

Graus de 

liberdade p-valor 

1,526 04 0,822 

Qui-Quadrado 

Graus de 

liberdade p-valor 

1,973 06 0,922 
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Quadro 8.5: Teste de Hosmer e Lemeshow para o relacionamento entre a Fidelidade (F2) e 

seus Antecedentes considerando todos os estratos.  

Quadro 8.6: Teste de Hosmer e Lemeshow para o relacionamento entre a Fidelidade (F2) e 

seus Antecedentes considerando o estrato I. 

Quadro 8.7: Teste de Hosmer e Lemeshow para o relacionamento entre a Fidelidade (F2) e 

seus Antecedentes considerando o estrato II. 

Quadro 8.8: Teste de Hosmer e Lemeshow para o relacionamento entre a Fidelidade (F2) e 

seus Antecedentes considerando o estrato III. 

Qui-Quadrado 

Graus de 

liberdade p-valor 

1,812 04 0,770 

Qui-Quadrado 

Graus de 

liberdade p-valor 

0,267 04 0,992 

Qui-Quadrado 

Graus de 

liberdade p-valor 

0,808 06 0,992 

Qui-Quadrado 

Graus de 

liberdade p-valor 

3,387 06 0,759 


