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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

 

 

A Responsabilidade Social Empresarial, com suas raízes no início do século 

XX, é um tema atual e de importância ampliada diante da urgência dos problemas 

sociais e ambientais crescentes no mundo moderno. A pressão dos consumidores é 

o grande impulsionador da atuação empresarial em equilíbrio com a sociedade. Na 

era do conhecimento, a consciência de consumo caminha para o amadurecimento, 

surgindo a necessidade de melhor conhecer este novo consumidor. 

As pesquisas de satisfação do cliente analisam cada uma das variáveis 

antecedentes, responsáveis pela obtenção da satisfação e, por conseqüência, da 

fidelidade do cliente. A introdução da variável Responsabilidade Social Empresarial 

e de questões relativas ao consumo consciente, apresentada neste estudo, permite 

a análise da influência destas novas variáveis na satisfação dos clientes. 

Este capítulo apresenta a contextualização da Responsabilidade Social 

Empresarial, bem como os objetivos, relevância, metodologia utilizada e a estrutura 

geral desta pesquisa. 

 

1.1 Contextualização  

Diante da reformulação do papel do Estado como mero regulador das 

relações sociais, é visível a difusão das ações socialmente responsáveis exercidas 

por diversas instituições, tanto organizações da sociedade civil (ONGs, OSCIPs), 

como organizações privadas, empresas também. 
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Cada vez mais empresas enfrentam pressões sociais que cobram uma 

atuação ética e responsável com relação às questões ambientais, o respeito aos 

direitos trabalhistas e a colaboração com projetos sociais, entre outros aspectos.  

No campo macro-social, empresas e pessoas se deparam com 

regulamentações das relações de consumo, seja no âmbito estatal, com a legislação 

prevista no Código de Defesa do Consumidor ou em nível supra-estatal: a 

Organização das Nações Unidas, em sua resolução n. 39/248 aprovada em sessão 

plenária de 9 de abril de 1988, reconhece que os consumidores devem ter o direito 

de acesso a produtos que não sejam perigosos, assim como a um desenvolvimento 

econômico e social justo, equitativo e seguro.  

Além do reconhecimento e, por conseqüência, fortalecimento dos direitos do 

consumidor, a atuação da sociedade civil também exerce importante papel, 

contribuindo para que as organizações procurem assumir uma postura socialmente 

responsável, desempenhando, além da sua função econômica, entendida pela 

produção de riqueza para os seus proprietários e/ou acionistas, uma missão social 

destinada à promoção da sociedade. 

Neste cenário, o tema Responsabilidade Social Empresarial (RSE) está sendo 

constantemente discutido e se tornou um importante componente na estratégia de 

negócios, onde se procuram práticas que possam ser utilizadas como diferencial 

competitivo, influenciando a imagem da empresa, ou seja, no modo como a empresa 

é percebida por seus clientes e, conseqüentemente, na satisfação e fidelidade dos 

mesmos. 

O apelo sócio-ambiental se tornou tão freqüente nas campanhas publicitárias 

de organizações dos mais diversos setores que aparenta ser um argumento 

obrigatório na comunicação das empresas do século XXI.  

Até mesmo as instituições bancárias incorporam em seu slogan, termo que 

define a identidade da instituição, conceitos de consciência ambiental e 

responsabilidade social. O maior banco privado do país, o Bradesco, passou a ser 

“O Banco do Planeta”. Seus principais concorrentes seguem o discurso e até criam 

produtos. O Banco Real (2008) oferece a seus clientes linhas de créditos 

diferenciadas para investimento em projetos sociais e ambientais e o Fundo Ethical, 
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o primeiro a contemplar apenas ações de companhias que possuem boa conduta 

social e ambiental.  

Esta prática se repete na indústria de cosméticos, onde tem-se a Natura 

(2008) como referência em responsabilidade sócio-ambiental. A empresa monitora a 

origem dos insumos que utiliza em sua produção, desenvolve fornecedores em 

comunidades carentes da região amazônica, proporcionando-lhes uma vida mais 

digna através de uma atividade econômica, e preocupa-se em reduzir a quantidade 

de resíduos, oferecendo produtos em embalagem refil. Toda a sua comunicação 

enfatiza, portanto, suas ações sociais e ambientais. 

A Responsabilidade Social Empresarial é parte importante do cenário 

competitivo em todos os setores de atividade, incluindo a indústria automobilística. 

Devido às pressões ambientais, econômicas e mercadológicas uma revolução está 

em curso no setor em decorrência da crescente necessidade de produção de 

automóveis mais leves, econômicos, seguros e menos poluentes. A indústria 

automobilística é um dos setores da economia no qual a competição é mais acirrada 

e as mudanças na estrutura das empresas ocorrem com maior freqüência. Os 

fornecedores da indústria automotiva são, assim, continuamente desafiados a suprir 

a demanda por melhor qualidade, menor custo e melhor eficiência para as linhas de 

montagem automotivas.  

Em visita aos sites das maiores montadoras de automóveis do país vê-se que 

a responsabilidade sócio-ambiental se tornou obrigatória também neste setor, 

constando nos princípios empresariais divulgados por cada um dos competidores.

 A Honda do Brasil, objeto desta pesquisa através de sua concessionária em 

Natal, a Motoeste Automóveis, possui certificação ISO 14001:2004, que normatiza o 

Sistema de Gestão Ambiental. Em sua comunicação há uma campanha institucional 

com este argumento específico, com título: “Criamos tecnologias inovadoras porque 

sonhamos com um mundo melhor,” cujo cartaz encontra-se a seguir.   
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Figura 1.1: Layout de cartaz Responsabilidade Social Honda  

Fonte: www.honda.com.br 
 

A montadora possui diretrizes de RSE em sua estratégia de negócio, 

adotadas em suas representantes, as concessionárias espalhadas pelo país. A 

Honda também acompanha o desempenho de suas revendas através de pesquisa 

sistemática de satisfação do consumidor, realizada a cada semestre em todas as 

concessionárias do país. Desta forma, a montadora monitora o desempenho de suas 

representantes diante dos consumidores, premiando os melhores resultados e 

agindo de forma corretiva nas avaliações negativas, de modo a garantir uma boa 

relação entre a marca e o cliente final. 

A Motoeste Automóveis é a concessionária Honda que atua no segmento de 

automóveis em Natal desde 1999, com a venda de veículos novos (Honda), usados 

(diversas marcas) e prestação de serviço nos padrões exigidos pela fábrica, 

incluindo as ações sociais empresariais. 

As atividades da Motoeste tiveram início em 1977, com a venda de 

motocicletas Honda na loja de Mossoró, segunda cidade do Rio Grande do Norte e 

capital da região oeste do estado, pólo de desenvolvimento econômico notável no 

RN. A Motoeste também atua com a venda de automóveis Honda na cidade de 

Mossoró e, com venda de motocicletas em 5 cidades do interior do Rio Grande do 

Norte: Pau dos Ferros, Assú, Mossoró, Umarizal e Apodi. 
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A loja de Natal, fundada em 1999 e aonde foi realizada a pesquisa com 

consumidores, contava na época da pesquisa de campo com 79 colaboradores em 

seu quadro funcional.  Vendeu 835 veículos novos no ano de 2008, com faturamento 

anual de R$ 53.475.051,59, incluindo veículos novos e usados. 

No ano de 2007 houve um significante aumento da oferta de crédito o que 

impulsionou o setor, com 2,3 milhões de unidades vendidas no território nacional e 

aumento de 28% em relação a 2006, segundo dados do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM). O desempenho deste mesmo setor em 2007 foi 

o melhor já registrado e superou em mais de 470 mil unidades o recorde anterior, de 

1997.   

A indústria automobilística fechou o ano de 2008 com faturamento de US$ 

86,5 bilhões, gerando R$ 39,4 bilhões em tributos. Sua importância para a economia 

do país é demonstrada pela participação deste setor no PIB, de 5,5% em 2008. 

(Anuário da Indústria Automobilística Brasileira – ANFAVEA data). 

A frota de autoveículos no país foi estimada em 2008 em 27,481 milhões de 

unidades, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. (Anuário da 

Indústria Automobilística Brasileira – ANFAVEA data). O aumento da frota é notório 

em todos os centros urbanos do país, o que representa, por um lado, aumento no 

poder de compra e no padrão de vida da população. Mas, em contrapartida, as 

cidades estão temerosas quanto ao impacto desta mudança no trânsito e das 

conseqüências do aumento da liberação de dióxido de carbono na atmosfera, 

potencializando o efeito estufa e todas as seqüelas ao meio-ambiente. Como 

resolver este problema? 

É crescente a quantidade de campanhas de conscientização de 

consumidores para a escolha de produtos menos agressivos ao ambiente, como 

também para a mudança de hábitos cotidianos de modo a minimizar o impacto 

ambiental gerado por cada indivíduo. Porém, seriam estas campanhas efetivas na 

sensibilização da sociedade de modo a tornar a variável sócio-ambiental de fato 

relevante na preferência do consumidor por um produto ou empresa? 

A adoção de práticas RSE, tão difundida internacionalmente, já pode ser 

considerada uma tendência das empresas nacionais, tendo em vista o crescente 

número de associados a instituições como GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e 
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Empresas – (2008), associação que reúne organizações de origem privada que 

financiam ou executam projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público, 

e ETHOS, que auxilia as empresas a analisar suas práticas de gestão e aprofundar 

seu compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. 

Outro indicador desta tendência é a relevante quantia destinada à área social pelo 

setor privado nacional - cerca de R$ 4,7 bilhões, segundo dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) referentes à segunda edição da Pesquisa 

Ação Social das Empresas (2006).  

O consumidor, por sua vez, já demonstra conhecimento dos problemas 

ambientais e sociais decorrentes do progresso da sociedade e, cada vez mais, é 

estimulado pela mídia e pela ação de organizações do terceiro setor a se tornar 

consciente no ato de consumir, privilegiando empresas que atuem de forma ética e 

responsável. 

O marketing vem sendo utilizado na estratégia de negócios de empresas, 

buscando a conquista e fidelidade dos clientes através do ganho na imagem 

percebida por estes. 

Neste contexto, o presente trabalho pretende conhecer a influência da RSE 

na satisfação e fidelidade dos consumidores utilizando o novo modelo proposto por 

Johnson et al. (2001), introduzindo questões sociais e ambientais. 

Conhecer os consumidores e seu comportamento diante da RSE da HONDA, 

representada pela sua revendedora no estado, a Motoeste, entender como a postura 

sócio-ambiental da empresa afeta sua imagem e a satisfação e fidelidade dos 

clientes se torna um conhecimento relevante para empresas que já utilizam ou que 

pretendem adotar a responsabilidade social em sua estratégia de negócio, assim 

como para o desenvolvimento de estudos e pesquisas acadêmicas. 

 

1.2. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é investigar a influência da dimensão 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) na satisfação e fidelidade dos clientes 

através de um estudo com compradores de automóveis, além de contribuir para a 

análise de modelos conceituais de satisfação e fidelidade do cliente. 
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O trabalho apresenta ainda os seguintes objetivos específicos: 

a) Levantar, mediante a pesquisa bibliográfica, os principais conceitos de 

responsabilidade social empresarial, marketing social, satisfação e fidelidade 

de clientes; 

b) Coletar dados, por meio de formulário aplicado junto a compradores de 

automóveis da empresa Motoeste, que indiquem a relação entre RSE e a 

satisfação e fidelidade de compradores de automóveis; 

c) Analisar a relação entre RSE e satisfação, fidelidade e imagem a partir dos 

dados obtidos; e, 

d) Correlacionar o referencial teórico e os dados obtidos na pesquisa. 

 

1.3 Relevância  

A discussão acerca da responsabilidade social empresarial é um tema em 

evidência, conforme já apresentado na introdução deste trabalho. No Brasil existem, 

atualmente, 1.388 empresas associadas ao Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social, organização não-governamental criada com a missão de 

mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 

socialmente responsável. Seus associados são empresas de diferentes setores e 

portes com faturamento anual correspondente a aproximadamente 35% do PIB 

brasileiro e empregam cerca de 2 milhões de pessoas, conforme informações 

divulgadas no site do Instituto Ethos. Comparando o número de associados de 2006 

com os atuais, de 2009, verifica-se um aumento de 16,58% no período, sendo maior 

a variação entre as empresas de menor porte (micro e pequenas empresas). 

 

Quadro 1.1: Empresas associadas ao Instituto Ethos 

 
2006 2009 Variação 2006/2009 

Porte  Total  %  Total  %  Total  %  

Micro Empresa  228 19,10% 294 21,12% 66 28,95% 

Pequena Empresa  328 27,47% 386 27,73% 58 17,68% 

Média Empresa  223 18,68% 256 18,39% 33 14,80% 

Grande Empresa  415 34,76% 456 32,76% 41 9,88% 

TOTAL 1194 100% 1392 100% 198 16,58% 
Fonte: www.ethos.org.br, (2008). 
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A Rede GIFE (2008) representa um extrato qualificado do envolvimento de 

empresas com a área social, cultural e ambiental. A base de associados saltou das 

26 organizações que deram origem ao GIFE (2008), em 1995, para 112 em 2008. 

Em 13 anos, a rede cresceu 208%. Segundo o último Censo GIFE (2008), os 

associados investiram cerca de R$ 1,15 bilhão em projetos sociais, culturais e 

ambientais feitos de forma planejada, monitorada e sistematizada. Isso equivale a 

20% do que o setor privado nacional destina à área social - cerca de R$ 4,7 bilhões, 

segundo dados da Pesquisa Ação Social das Empresas, 2006, realizada pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA.  

 

Quadro 1.2: Gasto Social em Ações para a Comunidade - INPC  

Região 
Montante Investido* Montante / PIB 

2000 2004 2000 2004 

Sudeste  5.100 milhões  3.300 milhões  0,66 0,34 

Nordeste  406,6 milhões  537 milhões  0,2 0,22 

Sul  500 milhões  562,7 milhões  0,19 0,19 

Centro-Oeste  184 milhões  240,8 milhões  0,16 0,18 

Norte  75 milhões  93,8 milhões  0,1 0,11 

Brasil  6.900 milhões  4.700 milhões  0,43 0,27 

* Em valores constantes de 2004. Deflacionado pelo INPC médio anual .  
Fonte: IPEA (2006).  
 

De acordo com os dados apresentados no Quadro 1.2, a região Sudeste 

apresenta a maior parte dos investimentos das empresas privadas em ações sociais, 

o que é compatível com a concentração de empresas nesta região. A região 

Nordeste, onde este trabalho de pesquisa foi realizado, apresenta participação 

significativa nos resultados nacionais, posicionada em terceiro lugar com volume de 

investimento acima dos 500 milhões de reais em 2004. 

Tem-se, portanto, a RSE como tema crescente no mundo empresarial, o que 

justifica a pertinência e aplicabilidade deste estudo. 

A relevância deste estudo também se justifica pelo interesse pessoal da 

pesquisadora em aprofundar o conhecimento teórico e prático em satisfação e 

fidelidade de clientes, associado à Responsabilidade Social Empresarial, dimensão 

que se tornou prática obrigatória nas empresas da atualidade; assim como pela 

importância acadêmica de seus objetivos e pelos seguintes aspectos: 
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• Fornecer um referencial para consulta aos interessados em pesquisas de 

satisfação do cliente; 

• Contribuir com estudos do modelo de satisfação aplicado; 

• Fornecer informações a pesquisadores, gestores e educadores para atuar 

em ações estratégicas RSE e Gestão de Satisfação do Cliente, através 

das informações disponibilizadas nesse estudo. 

1.4  Metodologia Geral do Trabalho 

De acordo com Marconi e Lakatos (2006, p.83), a definição de método pode 

ser entendida como:  

“o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos 
válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros 
e auxiliando as decisões do cientista.” 

 

O problema de pesquisa deste trabalho foi definido a partir da necessidade de 

entender a satisfação e fidelidade do consumidor sob a ótica da RSE. Com este 

objetivo, desenvolveu-se o referencial teórico através de pesquisas bibliográficas 

sobre os seguintes temas: Responsabilidade Social Empresarial, Marketing Social e 

Modelos de Satisfação e Fidelidade. O modelo de Johnson et al. (2001) foi escolhido 

para a realização do trabalho, introduzindo variáveis de Responsabilidade Social, de 

modo a alcançar o objetivo proposto. A metodologia da pesquisa de campo partiu da 

definição da população-alvo e da amostra apropriada para a obtenção de resultados 

consistentes. Com base nestes resultados são realizadas as análises, conclusões e 

recomendações desta dissertação. 
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Figura 1.2: Metodologia Geral do Trabalho 

Fonte: Dados da Pesquisa (2009). 

 

1.5  Estrutura Geral da Dissertação 

Este trabalho é composto, além deste capítulo introdutório; por mais quatro 

capítulos, apresentados da seguinte forma: 

No segundo capítulo apresenta-se a revisão da literatura sobre 

Responsabilidade Social Empresarial, seu conceito, evolução e sua relação com o 

consumo, dados sobre o consumo consciente no Brasil, marketing social e a 

satisfação e fidelidade do cliente, com a apresentação dos modelos de satisfação e 

fidelidade culminando no modelo de Johnson et al. (2001), utilizado na metodologia 

deste estudo.  

O terceiro capítulo apresenta uma descrição e justificativa da metodologia 

desenvolvida na pesquisa de campo, apresentando a população, o plano amostral, o 

formulário utilizado como instrumento de pesquisa baseado no modelo de Johnson 

et al.(2001), a descrição do processo de coleta de dados e a técnica utilizada na 

análise de dados. 
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No quarto capítulo são analisados os resultados obtidos na pesquisa de 

campo contendo uma análise descritiva e exploratória dos dados contidos na 

primeira e terceira parte do formulário através de quadros, Figuras e medidas, de 

forma a facilitar a compreensão dos dados.  

E no quinto e último capítulo apresentam-se as conclusões e recomendações, 

com as conclusões da pesquisa de campo, análise crítica da metodologia da 

pesquisa e as recomendações. 
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Capítulo 2 

Referencial Teórico 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo realizar uma revisão teórica sobre 

Responsabilidade Social Empresarial, satisfação e fidelização do cliente, enfocando 

os seus conceitos, sua importância no gerenciamento de estratégias orientadas no 

cliente.  

Este capítulo está estruturado em quatro seções: a primeira seção é 

composta pelos conceitos e a evolução da Responsabilidade Social Empresarial; a 

segunda seção apresenta a relação entre a Responsabilidade Social Empresarial e 

o Consumo; a terceira seção trata os conceitos de satisfação e fidelização do cliente; 

e a quarta e última seção apresenta a evolução dos modelos índices de satisfação 

do cliente e o modelo proposto por Johnson et al. (2001). 

 

2.1 Responsabilidade Social Empresarial - conceito e evolução 

O conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) propõe a idéia de 

que tanto as organizações como os indivíduos devem ser responsabilizados pelas 

conseqüências decorrentes de atitudes tomadas (ZOUAIN; SAUERBRONN, 2002).  

De acordo com a definição apresentada pelo Instituto Ethos (2008), em seu 

site: 

responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os 
quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais 
compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 
recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. 
 

Para melhor compreensão do conceito de Responsabilidade Social 

Empresarial faz-se necessário apresentar uma rápida retrospectiva histórica de sua 

evolução ao longo dos séculos de acordo com as mudanças ocorridas na sociedade, 



27 

 

portanto seu do contexto histórico. Wood (1990, p. 38-70) apud Rodrigues (2004, p. 

18-19) identifica quatro momentos históricos relevantes. 

No primeiro momento, durante o feudalismo europeu, as organizações 

produtivas tinham compromisso social com Deus, com a Igreja e com o povo em 

geral. A responsabilidade pela educação dos pobres, promoção das artes e 

construção de hospitais e orfanatos era atribuída aos donos de terra e comerciantes 

em geral. 

No período mercantilista (séc. XIII – séc. XV), o compromisso das empresas 

era com a expansão e fortalecimento do Estado-Nação, por meio de participação em 

expedições colonizadoras e pagamento de tributos à Coroa. O comércio com novos 

continentes passou a ser a principal maneira de enriquecer o Estado, criando 

condições para que este atenda às necessidades da população. 

O terceiro período é marcado pela industrialização, e se estendeu até a 

década de 1980. As empresas passaram seu foco para a produção, concorrência, 

produtividade, eficiência e lucro, objetivando apenas a expansão do capital para 

atender ao interesse dos proprietários. Esta estratégia voltada para os acionistas 

(shareholders) proporcionou um forte aumento na produção, melhoria do padrão de 

vida e do nível educacional geral. Por outro lado, também resultou na exploração do 

trabalho, da natureza e no enfraquecimento dos laços sociais de confiança. 

Finalmente, o quarto momento é denominado por Wood (1990) apud 

Rodrigues (2004) como pós-industrial, onde ocorre uma mudança na opinião pública, 

tornando-se bastante cética em relação ao desempenho das empresas e do 

governo. Neste momento se tornam evidentes a falta de confiança e o desejo de 

mais transparência e acesso a informações. Com as pressões populares, as 

empresas estão sendo compelidas a atender os interesses de vários grupos da 

população envolvidos com ela, os chamados stakeholders, e não apenas de seus 

acionistas (shareholders). 

De acordo com diversos autores, a teoria dos stakeholders é baseada no 

principio de que “a empresa considera todos os grupos e indivíduos que podem 

afeta-la ou são afetados por ela, o cumprimento do propósito organizacional.” 

(FREEMAN, 1984, apud, POLONSKY, 1995). 
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O conceito de stakeholders foi mencionado pela primeira vez, em 1963, em 

um Memorando do Stanford Research Institute, segundo Freeman (1984, apud, 

POLONSKY, 1995). A partir de 1984, com a publicação de Freeman Strategic 

Management: A Stakeholder Approach, a teoria dos stakeholders tem sido 

extensivamente estudada.  A maior parte da literatura sugere que a teoria dos 

skakeholders permite à organização considerar uma vasta gama de influenciadores 

no desenvolvimento de sua estratégia (POLONSKY, 1995). 

Melo Neto e Froes (1999) salientam que apoiar o desenvolvimento da 

comunidade e preservar o meio ambiente não são suficientes para atribuir a uma 

empresa a condição de socialmente responsável, trazendo para o conceito uma 

maior abrangência com relação às ações da empresa, que devem contemplar 

investimentos no bem-estar dos seus funcionários e dependentes e na qualidade do 

ambiente de trabalho, transparência nas comunicações, retorno aos acionistas, 

assegurar sinergia com seus parceiros e garantir a satisfação dos seus clientes. 

Abaixo é apresentado um esquema da dimensão social de uma empresa com base 

nos vetores da responsabilidade social. 

 
Figura 2.1: A Dimensão Social Empresarial. 
Fonte: Adaptado de Melo Neto e Froes (1999). 
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Melo Neto e Froes (1999) discorrem alguns dos principais benefícios 

decorrentes das ações sociais das empresas: imagem corporativa reforçada e, 

dependendo dos resultados dos projetos sociais por ela financiados, faz com que 

seus produtos, serviços e, sobretudo sua marca, consigam maior visibilidade, 

aceitação e potencialidade, conseqüentemente vendem mais; os dirigentes das 

empresas se tornam mais conhecidos, sobressaindo-se como verdadeiros líderes 

empresariais com elevado senso de responsabilidade; os funcionários e parceiros 

passam a ter maior motivação, lealdade, confiança e melhor desempenho; ocorre 

também um melhor relacionamento com o governo; os fornecedores, distribuidores, 

representantes ficam mais dispostos a realizar parcerias com a empresa; as 

vantagens competitivas são maiores (marca mais forte e mais conhecida), os 

clientes atuais se tornam mais fiéis e tem-se a possibilidade de conquistar novos 

clientes. Percebe-se, portanto, o uso da cidadania empresarial como vantagem 

competitiva (PASSADOR; SANTOS, 2002). 

 

2.2 Responsabilidade Social e Consumo 

Segundo Mowen e Minor (2005), 95% (noventa e cinco por cento) dos norte 

americanos acreditam que, além de gerar lucros, as empresas têm 

responsabilidades para com os funcionários e a comunidade. 

Movimentos populares podem surgir de tempos em tempos para regular a 

atuação das empresas: Para Kotler e Armstrong, (1993, p.432),  “os dois maiores 

movimentos até o momento têm sido a defesa do consumidor e o ambientalismo.” 

Os autores explicam ainda que, na década de 60, nos Estados Unidos, os 

consumidores haviam adquirido melhores níveis de escolaridade, os produtos 

haviam se tornado mais complexos e perigosos, e as pessoas estavam mais 

insatisfeitas com as instituições americanas. Este conjunto de fatores motivou o 

Congresso a propor uma legislação de proteção ao consumidor. “Desde então, 

muitos grupos de consumidores têm sido organizados e várias leis de proteção ao 

consumo têm sido aprovadas.” (KOTLER; ARMSTRONG, 1993, p. 432). 

Em seu artigo sobre Estratégia e Sociedade, Porter e Kramer (2006) trazem 

uma visão sobre a incorporação da Responsabilidade Social Empresarial na 
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estratégia das organizações, incluindo a dimensão social à proposta de valor da 

empresa, a partir de uma mudança de mentalidade: Muitas empresas somente 

despertaram para o tema depois de serem surpreendidas por respostas públicas 

para questões que não se pensavam fazer parte das responsabilidades do negócio.  

No mesmo artigo os autores ilustram o poder da influência dos consumidores 

nas atividades das empresas com o caso do boicote sofrido pela Nike no início da 

década de 1990, quando os consumidores deixaram de comprar e fizeram 

campanha negativa à empresa após divulgação na mídia de práticas de trabalho 

abusivas em alguns de seus fornecedores da Indonésia. 

A velocidade e a pulverização da informação, resultantes do avanço 

tecnológico da comunicação, derrubam fronteiras e fortalecem a ação das 

organizações ativistas, aumentando o poder da opinião pública sobre questões 

locais e globais, incluindo as atividades empresariais. A questão da 

Responsabilidade Social Empresarial, nesta nova realidade global, se torna 

conteúdo obrigatório na estratégia de negócios de empresas que querem atuar 

diante de consumidores mais conscientes. 

2.2.1 Consumo Consciente no Brasil 

De acordo com o texto do Código de Proteção e Defesa do Consumidor -

CPDC (2004, p.1), “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final.”  

Para Ashley (2006, p. 190), o consumo responsável envolve uma atitude 

responsável por parte das pessoas no ato de consumo. Esta atitude requer uma 

reflexão sobre o consumo em si, suas causas e conseqüências, e, mais 

profundamente, sobre o conjunto de premissas para a existência humana. 

O Instituto Akatu, organização não-governamental voltada para a 

conscientização e mobilização do consumidor, realizou, entre setembro e outubro de 

2006, a pesquisa “Como e por que os brasileiros praticam o Consumo Consciente”, 

entrevistando 1.275 adultos de todas as classes sociais, residentes nas 11 principais 

cidades das cinco regiões geográficas do País (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-

Oeste e Sul). O resultado permitiu atualizar o conhecimento sobre o consumo 

consciente no Brasil, e auxiliar a entender os mecanismos que explicam a maior ou 



31 

 

menor absorção de tais condutas, através da primeira análise que foi feita sobre 

motivadores do consumo consciente (BELINKY et al., 2007). Os parágrafos 

seqüenciais são referentes ao Relatório de Pesquisa no 7 – 2006. 

Desde 2003 o Instituto Akatu trabalha com uma metodologia para segmentar 

os consumidores brasileiros identificados a partir da prática, ou não, de 13 

comportamentos. Essas práticas indicam a consciência que o consumidor tem dos 

impactos de seus atos de consumo sobre ele mesmo, as relações sociais, a 

economia e o meio ambiente. Foram identificados quatro grandes grupos de 

consumidores: indiferentes, que aderem a, no máximo, dois comportamentos; 

iniciantes, que praticam de três a sete comportamentos; engajados, de oito a 10 

comportamentos e os conscientes que assumem de 11 a 13 comportamentos. 

Um em cada três consumidores brasileiros percebe os impactos coletivos ou 

de longo prazo nas decisões de consumo. Estes somam 33% do universo desta 

pesquisa e são considerados a vanguarda dos consumidores conscientes. Destes, 

28% compõe o segmento dos consumidores engajados e 5% são os conscientes. 

A conjuntura econômica recessiva, em 2003, e em expansão, em 2006, 

explica a diferença de segmentação entre os consumidores quando comparadas as 

pesquisas realizadas pelo Instituto Akatu em 2003 e 2006. Em 2003, os brasileiros 

foram forçados a adotar comportamentos de consumo responsáveis, enquanto em 

2006, viveram um período de expansão da renda, e, portanto de estímulo ao 

consumo. Assim, apesar da redução na faixa dos consumidores engajados, de 37% 

para 28%, o percentual de consumidores do tipo conscientes permaneceu estável 

entre 5% e 6%. É possível afirmar que os consumidores conscientes e engajados 

detectados nesta pesquisa podem, de certo modo, serem considerados mais 

“autênticos” do que aqueles identificados em 2003, uma vez que mantêm suas 

posições mais conscientes mesmo num cenário favorável a maior consumo. O grupo 

dos iniciantes continua sendo a maioria da população, elevando de 54% para 59% 

sua participação. Os indiferentes também aumentaram sua fatia, de 3% em 2003, 

para 8% em 2006.  

A classe social é um fator de peso na análise da segmentação dos 

consumidores, uma vez que aqueles das classes A/B têm mais que o triplo de 

chances de compor o segmento dos conscientes (A= 8% vs. D/E = 3%). Os 
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membros da classe A aderem em média a 7 dos 13 comportamentos, enquanto nas 

classes D/E a média de adesão é de 5,9 comportamentos. 

A pesquisa constatou que escolaridade formal desempenha um papel limitado 

na formação do consumidor consciente. Assim como na população brasileira, o 

ensino fundamental detém a maior fatia de participação em cada segmento de 

consumidor, 

O regionalismo é importante na formação dos hábitos do consumidor 

consciente. Registros deste estudo reproduzem a relação entre desenvolvimento 

sócio-econômico e o grau de consumo consciente. Assim, na região Sul, verifica-se 

que há maior participação de consumidores engajados - 39% da população; 

enquanto o menor percentual está na região Norte - 21%. 

Os brasileiros, mesmo aqueles menos conscientes, já incorporaram 

comportamentos de economia como: “evitar deixar lâmpadas acesas em ambientes 

desocupados” ou “fechar a torneira ao escovar os dentes”. A adoção destas práticas 

pressupõe benefício direto ao indivíduo, e consideram a economia dos recursos com 

retorno imediato e de curto prazo. 

Os valores do consumo consciente têm assimilação média de 60%, enquanto 

a adesão aos comportamentos é de 52%, em média. A maior adesão aos valores 

está na esfera social, com 62%; e a menor, de 60%, foi registrada entre as questões 

pessoais e ambientais. 

Cabe destacar que houve crescimento de 7 pontos percentuais: 36% em 2005 

contra 43% em 2006 na proporção de consumidores que incentivam outros a 

prestigiarem empresas socialmente responsáveis. Ao mesmo tempo, 37% da 

população - quase quatro em cada 10 consumidores – têm disposição de pagar a 

mais por um produto com certificação de qualidade ambiental. 

Quanto maior o grau de consciência do consumidor, mais decisivo é o fator 

qualidade na hora de efetuar uma compra: 10% para os conscientes em relação aos 

indiferentes. Dentre os conscientes, 24% utilizam o critério ambiental na escolha de 

empresas. Do mesmo modo, o reconhecimento de selos de certificação de produtos 

e de instituições cresceu em 69% entre 2003 e 2006, passando de 19% para 32% 

entre os brasileiros. 
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Para Belinky et al. (2007), na formação do consumidor consciente, os fatores 

conjunturais, como as campanhas de mídia, experiências individuais e informações 

de terceiros contribuem tanto quanto os fatores de longo prazo, a visão de mundo e 

fatores estruturais, como classe social, idade e escolaridade. 

2.2.2 Responsabilidade Social e Marketing Social  

A RSE está sendo transformada numa questão de estratégia e sobrevivência 

à longo prazo no mundo dos negócios. Ao adotar uma gestão socialmente 

responsável, uma organização incorpora valores considerados essenciais para se 

tornar admirada, oferece um novo sentido à vida dos seus dirigentes e 

colaboradores e se torna uma importante parceira no esforço de ajudar na 

preservação do planeta, construindo uma sociedade justa e solidária (PASSADOR; 

SANTOS, 2002). 

A relação entre a responsabilidade social da empresa e a imagem da 

empresa é citada por vários autores, indicando a forte ligação entre as duas 

variáveis. Imagem é “o modo como o público vê a empresa ou seus produtos” 

(KOTLER; KELLER, 2007, p. 315). 

A diferenciação baseada na imagem é uma estratégia de posicionamento da 

marca que entende que os compradores reagem de forma distinta às imagens de 

diferentes empresas e marcas. 

Pringle e Thompson (2000) afirmam que a adoção do marketing social é uma 

forma efetiva de melhorar a imagem corporativa, diferenciando produtos e 

aumentando tanto as vendas quanto a fidelidade.  

Para Passador e Santos (2002), o comportamento socialmente responsável 

ajuda a construir e a consolidar a marca empresarial, representando um 

investimento para a sustentabilidade e o sucesso no longo prazo. Quando uma 

empresa se predispõe a assumir uma causa social, a sua imagem obtém melhorias 

e se torna mais consolidada, o seu produto ou serviço se torna diferenciado, 

adquirindo maior visibilidade, aceitação e potencialidade.  

O benefício das ações sociais na imagem corporativa também é defendido 

por Melo Neto e Froes (1999), que destacam a maior visibilidade, aceitação e 
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potencialidade da marca, produtos e serviços, tornando o uso da cidadania 

empresarial como ferramenta de vantagem competitiva.  

Segundo Kotler e Armstrong (1993), uma empresa toma decisões seguindo o 

princípio do marketing social considerando os desejos do cliente, os requerimentos 

da empresa, os interesses dos clientes a longo prazo e os interesses da sociedade a 

longo prazo. 

 
 

 
Figura 2.2: Marketing Social 
Fonte: Adaptado de Meneghetti (2001). 

 

Pringle e Thompson (2000) apresentam o marketing social como uma 

ferramenta estratégica de marketing e de posicionamento que associa uma empresa 

ou marca a uma questão ou causa social relevante, e traz benefício mútuo. Para 

Schiavo e Fontes (1998), Marketing Social é a gestão estratégica do processo de 

introdução de inovações sociais a partir da adoção de comportamentos, atitudes e 

práticas individuais e coletivas, orientadas por preceitos éticos, fundamentados nos 

direitos humanos e na eqüidade social. Para Passador e Santos (2002), o marketing 

social possibilita que as ações de responsabilidade interna e externa da empresa 

sejam conhecidas perante a sociedade de uma forma geral, o que inclui os 

consumidores, fazendo com que essas ações se tornem um diferencial 
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mercadológico para a empresa. As formas de retorno podem ser tanto institucionais 

como financeiras, ou seja, resultados tanto qualitativos como quantitativos. 

 

2.3 Satisfação e Fidelidade do Cliente 

O marketing envolve a identificação e satisfação das necessidades humanas 

e sociais. A American Marketing Association oferece a seguinte definição, segundo 

Kotler e Keller (2007, p. 4). 

O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 
envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, 
bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que 
beneficie a organização e seu público interessado. 
 

Ainda, segundo Kotler e Keller (2007), a troca é o conceito central do 

marketing e envolve a obtenção de um produto desejado de alguém oferecendo algo 

em troca. Mowen e Minor (2003) postulam que o reconhecimento de que uma 

empresa só pode existir na medida em que satisfizer as necessidades e vontades do 

consumidor, mediante a compreensão de seus parceiros de troca, torna o estudo do 

consumidor essencial. Entende-se, portanto, que a satisfação está diretamente 

ligada à atividade principal de uma empresa, assim como à essência do marketing. 

Grönroos (1993, p. 175) acrescenta à discussão sobre marketing uma 

definição baseada no relacionamento: 

O marketing deve estabelecer, manter e ressaltar (normalmente, mas não 
necessariamente, sempre a longo prazo) os relacionamentos com clientes e 
outros parceiros, com lucro, de forma que os objetivos das partes 
envolvidas sejam atendidos. Isto é alcançado através de troca mútua e do 
cumprimento das promessas. 
 

Para Johnson et al. (2001), esta é uma visão emergente do marketing como 

mais que uma simples troca, envolvendo também compromissos com a relação. 

As mudanças nos cenários demográfico e tecnológico, iniciadas há três 

décadas, viram triunfar o indivíduo, com mudanças substanciais em seu 

comportamento como cliente, em seus desejos, suas necessidades e, 

conseqüentemente, em seu estilo de vida, o que o faz demandar produtos ou 

serviços com mais qualidade ou valor extra (DIAS, 2006). Desta forma, os esforços 

de marketing são voltados para que a experiência de consumo se concretize com 
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sucesso, resultando, no momento pós-compra, na satisfação do consumidor. Os 

sentimentos do consumidor durante a experiência de consumo influenciarão sua 

avaliação (MOWEN, MINOR, 2003).  

O conceito de satisfação do consumidor ocupa posição central no marketing, 

compreendido como o resultado mais importante de suas atividades, o qual serve de 

ligação entre os processos de compra e consumo e os fenômenos pós-compra 

(mudança de atitude, compras repetidas, lealdade) (CHURCHILL; SURPRENANT, 

1982 apud ARAÚJO, 2006).  

Mowen e Minor (2003) definem a satisfação do consumidor como a atitude 

referente a um produto ou serviço após sua compra e uso. É um julgamento de 

avaliação pós-escolha que resulta de uma seleção de compra específica e da 

experiência de usá-la ou consumi-la.  

Woodruff et al. (1983) ressaltam que é amplamente aceito o paradigma da 

confirmação/não-confirmação, onde a satisfação/insatisfação do consumidor é vista 

como resultado de um tipo de processo de comparação. Antes da compra e uso de 

uma determinada marca, o consumidor forma expectativas sobre seu desempenho 

em uma situação específica. Estas expectativas são previsões da natureza e do 

nível do desempenho que o consumidor irá receber.  

O conceito de satisfação no campo das pesquisas de satisfação tem se 

desenvolvido em torno de dois principais enfoques: a satisfação específica a uma 

transação e satisfação cumulativa (JOHNSON; ANDERSON; FORNELL, 1995). No 

primeiro caso a satisfação decorre do evento de uso do produto ou contato do 

cliente com o serviço prestado. Na segunda perspectiva, a satisfação resulta da 

experiência geral acumulada com o produto ou serviço. Neste caso, a experiência do 

cliente com o produto e sua capacidade de medir a qualidade é um requisito para 

considerar sua avaliação. 

Para Fornell et al. (1996) e Johnson et al. (1995) esta abordagem é mais 

adequada para prever comportamentos subseqüentes (p.ex., fidelidade). Este 

enfoque é o adotado nos modelos de índices de satisfação dos Estados Unidos 

(ACSI) e Europa (ECSI). 
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2.4 Modelos de Satisfação e Fidelidade do Cliente 

A modelagem da satisfação do cliente vem se desenvolvendo nas últimas 

décadas e os pesquisadores em geral estão se preocupando em desenvolver 

modelos que tenham como objetivo estudar os relacionamentos entre a satisfação e 

seus determinantes e conseqüentes (SILVA; RAMOS; RAMOS, 2002).  

Pretende-se que a medição da satisfação complemente os índices de 

produtividade, como também as tradicionais medidas de desempenho nos negócios, 

fornecendo informações não somente para as empresas, como também para 

investidores, acionistas, consumidores e agências governamentais (FORNELL, 

1992). Os principais modelos desenvolvidos foram o Barômetro Nacional de 

Satisfação do Cliente – SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer), na 

Suécia, o Índice Americano de Satisfação do Cliente – ACSI (American Customer 

Satisfaction Index), e o Índice Europeu de Satisfação do Cliente – ECSI (European 

Customer Satisfaction Index). 

Cassel e Eklöf (2001) conduziram estudos com o objetivo de obter um número 

mínimo de relações para simplificar o modelo europeu (ECSI), resultando no EPSI 

(Extended Performance Satisfaction Index).  

No Brasil, modelos similares estão em uso para setores econômicos 

específicos. No setor elétrico, desde 2000, a ANEEL conduz a pesquisa sobre o 

Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (ACSI).  

O Quadro 2.1 resume os principais aspectos dos modelos vistos na 

perspectiva da satisfação e fidelidade. 
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Quadro 2.1: Síntese dos Modelos de Índices de Satisfação do Cliente  

Modelo 
Fatores Antecedentes da 

Satisfação 

Fatores Antecedentes da 

Fidelidade 

ACSI Expectativa, Qualidade, Valor 

Percebido 

Satisfação, Reclamações 

ECSI(1999) Expectativa, Qualidade, Valor 

Percebido, Imagem 

Satisfação, Imagem, Qualidade 

ECSI/EPSI Expectativa, Qualidade, Valor 

Percebido, Imagem 

Satisfação, Reclamações 

IASC/ANEEL Desconformidade Percebida, Preço 

Percebido 

Satisfação, Confiança 

 

2.4.1 O Modelo de Johnson et al. (2001) 

Com base na discussão e revisão dos modelos existentes, Johnson et al. 

(2001) propuseram um novo modelo norueguês. Sendo que este modelo (Figura 2.3) 

apresenta, basicamente, cinco modificações em relação aos modelos anteriores: 

1. Substituição do construto valor por preço, o qual é avaliado de modo 

comparado – incluindo comparação de preço do produto com o preço 

esperado, preços praticados pelos concorrentes, e preço dada a 

qualidade; 

2. A expectativa do cliente é eliminada; 

3. Foi incorporado o efeito do preço na fidelidade;  

4. Substituição de reclamação do consumidor por gerenciamento de 

reclamações, que deverá ter efeito direto na satisfação e lealdade; e, 

5. A imagem é definida como conseqüência da satisfação, incluindo os 

aspectos de compromisso (afetivo e calculado) e ambos antecedentes da 

fidelidade. 

Segundo Johnson et al. (2001), no novo modelo norueguês, para melhor 

explicar a fidelidade, foi proposta a utilização de dois construtos de relacionamento 

de compromisso. O compromisso afetivo tem o seu direcionamento para o 
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emocional, enquanto que o compromisso calculado é baseado na racionalidade e 

nos aspectos econômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 2.3: Novo Modelo Norueguês Proposto por Johnson et al. 
           Fonte: Johnson et al. (2001). 
 

Outro aspecto importante deste novo modelo é a quebra da qualidade dentro 

de diferentes dimensões, a qual no caso de serviços foi avaliada a partir da 

utilização da escala SERVQUAL desenvolvida por Parasuraman et al. (1988) com a 

finalidade de operacionalizar a coleta e a análise de informações relacionadas à 

qualidade percebida do serviço. O conteúdo do questionário SERVQUAL é 

composto por uma bateria de 22 itens distribuídos ao longo das cinco dimensões da 

qualidade de serviços (confiabilidade, presteza, garantia, empatia e tangibilidade). 

Cada item procura investigar o consumidor a respeito de suas expectativas e 

percepções relacionadas com cada aspecto importante do serviço.  
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Capítulo 3 

Metodologia da Pesquisa de Campo 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta a descrição e a justificativa da metodologia utilizada 

na pesquisa de campo, considerando todas as etapas desenvolvidas: 

desenvolvimento de formulário com base no modelo ACSI, introduzindo variáveis de 

Responsabilidade Social Empresarial, definição da população e amostra, aplicação 

do formulário, validação da amostra da pesquisa e a análise estatística. 

 

3.1 Tipologia da Pesquisa 

Este trabalho se propõe a realizar uma pesquisa quantitativo-descritiva com 

estudo de relações de variáveis. De acordo com o tema estudado, será realizada 

uma análise para determinação da relação entre a satisfação, seus antecedentes e 

conseqüentes, e a relação da RSE com satisfação, imagem e fidelidade. 

Segundo Marconi e Lakatos (2006, p.189), as pesquisas quantitativo-

descritivas: 

consistem em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é 
o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, a 
avaliação de programas, ou isolamento de variáveis principais ou chaves. 
 

Este tipo de pesquisa é caracterizado pela precisão e controle estatístico e 

empregam artifícios quantitativos para a coleta dos dados, realizada neste trabalho 

sobre uma amostra de população definida pelo objetivo da pesquisa. 
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A pesquisa descritiva tem como objetivo principal “a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre as variáveis.” (GIL, 1999, p. 44). 

O caráter descritivo da pesquisa é que: “os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”. 

(ANDRADE, 2003, p. 124).  

Para este trabalho, adotou-se o estudo de relações entre variáveis, “uma 

subdivisão dos estudos quantitativo-descritivos que se refere à descoberta de 

variáveis pertinentes a determinada questão ou situação, da mesma forma que à 

descoberta de relações relevantes entre variáveis”. (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 

190). 

 

3.2 População-Alvo da Pesquisa  

Para esta pesquisa foi estabelecida como população-alvo todos os clientes da 

Concessionária Motoeste Automóveis em visita à loja e para execução de serviços 

durante os meses de março e abril de 2009, totalizando 1.179 clientes, tendo a 

possibilidade da inserção de todos os clientes para participar na composição da 

amostra. 

 

3.3 Plano Amostral 

A técnica de amostragem utilizada foi por conveniência (amostragem não-

probabilista), sendo escolhidos os meses de março e abril de 2009 para a aplicação 

do formulário. O universo esperado para a aplicação do formulário era de 1.179 

clientes que estiveram na Motoeste no período pré-escolhido. O cálculo da amostra 

seguiu a forma simplificada para proporções (ISRAEL, 2003), onde “n” é o tamanho 

da amostra, “N” é o tamanho da população e “e” é o nível de precisão (erro 

amostral). 
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Fórmula utilizada para a determinação da amostra: 

  (Equação 1) 

A amostra encontrada através da equação foi de tamanho 174, considerando-

se uma margem de erro de 7%.  

 

3.4 Modelo para a Pesquisa  

A literatura sobre Marketing Social aponta como principais benefícios da 

adoção desta ferramenta na gestão estratégica das empresas o ganho na imagem 

corporativa e, por conseqüência, na fidelidade dos clientes.  

Em paralelo, temos a satisfação dos clientes como um dos vetores da 

dimensão social da empresa, portanto, a gestão da satisfação dos clientes pode ser 

considerada uma ferramenta de Responsabilidade Social Empresarial. 

Para atender ao objetivo proposto, este trabalho utiliza o modelo de satisfação 

e fidelidade de cliente proposto por Johnson et al. (2001), inserindo questões sobre 

a atuação social da empresa e o comportamento de consumo consciente, de modo a 

investigar sua influência nos constructos de satisfação, imagem e compromisso 

afetivo. 
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   Figura 3.1: Modelo Proposto Para a Pesquisa. 

 Fonte: Adaptado de Johnson et al (2001). 
 

Para realização da pesquisa foi escolhida a Motoeste Automóveis, 

concessionária Honda em Natal. A escolha da empresa levou em consideração a 

facilidade de acesso aos gestores e às informações internas, como cadastro de 

clientes e indicadores de resultados, e à colaboração para a realização da pesquisa, 

cedendo espaço na loja para a aplicação dos formulários junto aos clientes. 

 

3.5 Instrumento de Coleta de Dados 

Para a realização da pesquisa de campo foi utilizado como instrumento de 

coleta de dados um formulário estruturado (Apêndice A), fundamentado no modelo 

de Johnson et al. (2001), onde foram consideradas as questões e avaliados os 

determinantes antecedentes e conseqüentes do processo de satisfação do cliente. 

Foram introduzidas questões para verificar a relação das variáveis sociais e 

ambientais na imagem da empresa e satisfação do consumidor.  

Antes da aplicação do instrumento para coleta de dados, foi realizado o pré-

teste desta pesquisa com 20 clientes que foram à Concessionária Motoeste no mês 
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de fevereiro de 2009 para a realização de serviços em seu automóvel. A partir do 

resultado deste pré-teste foram realizadas algumas alterações no instrumento de 

pesquisa visando uma melhoria na clareza e objetividade das questões. 

O formulário final foi composto por três partes. A primeira parte questiona as 

informações sobre o cliente em sua relação com a Motoeste, utilizando questões 

abertas.  A segunda parte utiliza as variáveis do Modelo de Jonhson et al. (2001) e 

as variáveis de RSE, e é composta em sua totalidade que questões fechadas 

medidas em escalas de diferencial semântico e natureza intervalar de 10 pontos, de 

acordo o objetivo a ser atingido. As questões que compõem a segunda parte do 

formulário são descritas no Quadro 3.1.  A terceira e última parte é composta de 

perguntas fechadas sobre o perfil do cliente, com exceção a idade dos clientes, onde 

se utilizou uma questão aberta.  

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora durante os meses de março 

e abril de 2009, na sala de espera dos clientes da Concessionária Motoeste, local 

onde os clientes aguardam a execução do serviço. 
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Quadro 3.1: Fatores Influenciadores da Satisfação e Fidelidade dos Cientes e 

Variáveis de Responsabilidade Social Empresarial que Compõem o Formulário. 

 

 Avaliação dos Direcionadores da Qualidade: 

Q1 Qualidade das instalações da Motoeste quanto ao conforto, organização e limpeza 
(tangibilidade) 

Q2 Informações fornecidas sobre os produtos e serviços oferecidos (confiabilidade) 

Q3 Grau de confiança em relação à Motoeste (confiabilidade) 

Q4 Capacidade da Motoeste para a realização dos serviços oferecidos (garantia) 

Q5 Facilidade para o agendamento de serviços (presteza) 

Q6 Tempo para atendimento e execução de serviços (presteza) 

Q7 Cumprimento dos prazos estabelecidos (presteza) 

Q8 Qualidade do atendimento, de forma geral (empatia) 

Q9 A qualidade geral da Motoeste (garantia) 

 Avaliação da Satisfação com: 

S1 O fabricante do seu carro (Honda) 

S2 Sua concessionária (Motoeste) 

S3 O modelo do seu carro 

 Preço: 

P1 Considerando a relação custo x benefício do veículo, como você avalia o preço pago 
pelo seu carro? 

P2 Com relação aos outros modelos disponíveis no mercado, como você considera o 
preço pago pelo seu carro? 

 Preço RSE: 

P3 Você estaria disposto a pagar um pouco a mais por um veículo que cause menos 
impacto ao meio-ambiente? 

P4 Até que percentual de aumento no preço você aceitaria pagar por um veículo que 
cause menos impacto ao meio-ambiente? (ex: menos poluente) 

 Avaliação da Imagem: 

I1 Da Motoeste, de forma geral 

I2 Da Honda, de forma geral 

I3 Da Motoeste com relação às outras concessionárias de Natal 

I4 Da Honda com relação aos outros fabricantes 

 Tratamento de Reclamações 

R1 Você já fez alguma reclamação sobre o seu veículo ou sobre o serviço executado pela 
concessionária? 

R2 Avaliação do tratamento oferecido pelos funcionários diante das reclamações 

R3 Avaliação da maneira como a Motoeste tratou o problema 

R4 Avaliação da maneira como o problema foi resolvido 

 Compromisso Afetivo 

A1 Sentimento com relação a ser cliente da Honda 

A2 Sentimento com relação a ser cliente da Motoeste 
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 Compromisso Calculado 

C1 Avaliação dos ganhos econômicos por ter comprado um carro Honda em detrimento de 
modelos similares de outros fabricantes 

C2 Avaliação das perdas econômicas em mudar de fabricante na próxima compra 

C3 Avaliação da localização da Motoeste em relação às outras concessionárias 

 Fidelidade 

F1 Possibilidade de voltar a comprar um carro da Honda 

F2 Possibilidade de voltar a comprar um carro da Motoeste 

F3 Possibilidade de voltar a comprar um carro do mesmo modelo 

F4 Possibilidade de falar bem da Honda 

F5 Possibilidade de falar bem da Motoeste 

F6 Possibilidade de falar bem do seu carro (modelo) 

F7 Possibilidade de recomendar a pessoas amigas um carro da Honda 

F8 Possibilidade de recomendar a pessoas amigas um carro da Motoeste 

F9 Possibilidade de recomendar a pessoas amigas um carro do mesmo modelo 

 Consumo Consciente 

C4 Avaliação da importância da Responsabilidade Social da Empresa na decisão de 
compra 

Cc1 Uso do critério de compra compromisso social da empresa 

Cc2 Uso do critério de compra compromisso ambiental da empresa 

Cc3 Você deixaria de comprar um produto de uma empresa como forma de punição? 

 Responsabilidade Social Empresarial 

A3 Sentimento com relação ao compromisso da Motoeste com a comunidade onde está 
inserida 

A4 Sentimento com relação ao bem-estar dos funcionários que atenderam 

A5 Nível de conhecimento dos valores e filosofias da Honda 

A6 Grau de identificação com os valores e filosofias da Honda 

A7 Nível de conhecimento dos programas sociais da Honda 

A8 Avaliação do nível de preocupação da Honda com as causas sociais 

A9 Nível de conhecimento dos programas ambientais da Honda 

A10 Avaliação do nível de preocupação da Honda com as questões ambientais 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

3.6 Tratamento dos Dados e Técnicas de Análise 

As técnicas estatísticas utilizadas para análise de dados de satisfação e 

fidelidade do cliente serão: análise descritiva e exploratória, análise de regressão 

linear múltipla e análise de regressão linear simples.  
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3.6.1 Análise Descritiva e Exploratória 

A técnica estatística de análise descritiva e exploratória consiste na 

organização, sumarização e descrição de um conjunto de dados com a geração de 

Quadros, Figuras e medidas que possibilitam uma melhor compreensão dos dados 

coletados. Neste trabalho, a estatística descritiva e exploratória foi utilizada para 

descrever a primeira e a terceira parte do formulário que contém o perfil dos 

entrevistados. 

A técnica estatística de análise descritiva e exploratória consiste na 

organização, sumarização e descrição de um conjunto de dados com a geração de 

quadros, Figuras e medidas que possibilitam uma melhor compreensão dos dados 

coletados.  

De acordo com Johnson e Gustafsson (2000), nas pesquisas de qualidade, 

satisfação e fidelidade do cliente, a forma típica esperada da distribuição dos dados 

mantém uma tendência diferente da curva normal, apresentado uma concentração 

acima da média. A Figura 3.1. apresenta esta característica, onde de uma escala de 

1 a 10 pontos, o esperado da concentração das repostas dos clientes deveriam ser 

entre 6, 7 e 8.  

A análise descritiva busca verificar a forma da distribuição de cada variável 

comparada à curva esperada de uma situação ‘normal’ (Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Distribuição de Dados Esperados Para Pesquisas de Qualidade, Satisfação e 
Fidelidade do Cliente . 
Fonte: Adaptado de Johnson e Gustafsson, (2000). 
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3.6.2 Análise de Regressão Linear Múltipla 

A análise de regressão linear múltipla é utilizada quando se pretende 

descrever o relacionamento existente entre uma variável dependente e um conjunto 

de variáveis conhecidas como independentes ou explicativas (DRAPER, SMITH, 

1998). 

Segundo Montgomery e Peck (1992), uma equação de regressão múltipla 

expressa o relacionamento linear entre uma variável dependente “y” e duas ou mais 

variáveis independentes (x1, x2, ..., xn). E apresenta a seguinte forma geral do 

modelo de regressão múltipla: y = β0 + β1X1 + β2X2 + ...  + βiXi.+ εi , pressupondo εi ∼ 

N(0,
2σ ). 

Para o entendimento da análise, faz-se necessário à adoção das seguintes 

medidas: 

• R2 (coeficiente de determinação) - determina quanto da variação na variável 

dependente pode ser explicado pelas variáveis independentes (intensidade 

da associação); e, 

• bi (coeficiente de regressão) – valor numérico do parâmetro estimado 

diretamente associado com uma variável independente. Representa a 

quantidade da mudança na variável dependente para uma unidade de 

mudança na variável independente.  Na regressão múltipla, os coeficientes de 

regressão são coeficientes parciais porque cada um leva em consideração 

não somente a associação da variável dependente com as independentes 

mas também entre as variáveis independentes. 

A significância de uma variável no modelo é determinada por meio  do 

seguinte teste de hipótese clássico: 

H0: βi = 0 

H1: βi ≠ 0 

Este teste é usado para determinar se uma específica variável pode ou não 

entrar no modelo. Neste caso, rejeita-se a hipótese H0 quando a significância 

estatística (p-valor) for pequeno (abaixo de 0,10), ou seja, a variável é significante 

para compor o modelo ajustado. 
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Devido ao grande número de variáveis independentes candidatas a entrarem 

no modelo, foi feita uma análise da matriz de correlação das variáveis independentes 

para verificar se existem pares dessas variáveis apresentando alta correlação.  

A regressão múltipla foi utilizada na análise dos dados da segunda parte do 

formulário, ou seja, para determinar a natureza das relações entre a satisfação do 

cliente e seus antecedentes de qualidade e as relações entre a RSE e satisfação, 

imagem e fidelidade do cliente. 

Na análise, inicialmente, a variável dependente foi definida com a Qualidade 

Geral da Concessionária (Q9) e as independentes foram os Direcionadores da 

Qualidade (de Q1 a Q8). Em seguida, foi definido o grau de Satisfação do cliente 

com a Concessionária (S2) como a variável dependente e as independentes foram 

os Direcionadores da Qualidade (de Q1 a Q9). Depois, foram feitas análises de 

regressão múltipla para cada uma das variáveis dependentes: Satisfação (S2); 

Imagem absoluta (I1); Imagem relativa (I3); Fidelidade Honda (F1); Fidelidade 

Motoeste (F2); Recomendação Honda (F7) e Recomendação Motoeste (F8) com as 

independentes de RSE (A3, A5, A7, A9). 

Ao final, foram analisadas as questões de Comportamento de Consumo (C4, 

Cc1, Cc2, Cc3) em relação ao perfil dos clientes, buscando identificar quais as 

características que compõem o grupo de clientes que adotam o critério de RSE em 

seu comportamento de compra. 

3.6.3 Análise de Regressão Linear Simples 

“O objetivo da estatística de regressão é prever uma única variável 

dependente a partir do conhecimento de uma ou mais variáveis independentes”. 

(HAIR et al., 2005, p. 137).  

A análise de regressão linear simples é utilizada quando se pretende 

descrever o relacionamento existente entre uma variável dependente e uma única 

variável independente. Neste trabalho, esta análise é utilizada para conhecer a 

relação entre a satisfação e fidelidade e a variável RSE e consumo consciente. 
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3.7 Considerações Metodológicas Finais 

Os métodos utilizados para a realização da pesquisa foram considerados 

satisfatórios para o alcance dos objetivos, considerando-se os cuidados e técnicas 

adotados na obtenção, organização, análise e interpretação dos dados. 

A redução da amostra foi ocasionada pelas dificuldades encontradas durante 

a pesquisa de campo em obter o preenchimento completo do formulário, devido à 

sua extensão e ao reduzido tempo de espera de alguns clientes pesquisados. Este 

fato, porém, não prejudica o resultado da pesquisa já que o erro amostral aceito 

confirma a representatividade da amostra, como demonstrado no capítulo 4. 
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Capítulo 4 

Resultados e Discussão 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados e conclusões obtidos através dos dados 

levantados na pesquisa de campo, estando estruturado em seções: validação da 

pesquisa, análise descritiva, resultados da regressão múltipla, resultados da 

regressão linear simples, análise descritiva do perfil dos consumidores conscientes e 

implicações gerenciais.  

 A primeira seção apresenta a validação da pesquisa, onde é analisada a 

amostra e verificada a sua validade. Na segunda seção, referente à análise 

descritiva, foi apresentada a análise do perfil dos respondentes e a análise das 

variáveis de serviço do modelo proposto por Johnson et al. (2001): qualidade, 

satisfação, fidelidade, preço, imagem, tratamento de reclamações, compromisso 

afetivo e compromisso calculado. Na terceira seção, é feita a análise de regressão 

múltipla para as variáveis de qualidade, satisfação e RSE. Na quarta seção é 

apresentada a análise de regressão linear simples entre as variáveis de satisfação e 

fidelidade e entre as variáveis de RSE e consumo consciente. A quinta seção 

apresenta uma nova análise descritiva, desta vez para compreender o perfil dos 

respondentes classificados como consumidores conscientes; e na sexta e última 

seção são discutidas as implicações gerenciais dos resultados obtidos.  
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4.1 Validação da Pesquisa 

4.1.1 Análise da Amostra 

Dos 110 formulários aplicados na coleta de dados e validados, 20 foram 

excluídos da análise final em função do critério de experiência de compra. Os 

clientes que haviam adquirido o veículo Honda em outra concessionária ou que 

eram proprietários do primeiro veículo foram considerados sem experiência 

suficiente com a Motoeste para fornecer respostas consistentes. Desta forma, 

procurou-se aumentar a confiabilidade da pesquisa considerando-se apenas os 

clientes que possuíam maior tempo de relacionamento com a Motoeste e 

experiência completa de compra, que vai do pré-venda até o pós-venda. Este critério 

é corroborado por Mowen e Minor (2003), que definem a satisfação como a atitude 

referente a um produto ou serviço após a sua compra e uso, ressaltando a 

importância da experiência do consumidor. 

A amostra final foi composta por 90 elementos, fornecendo um erro amostral 

de 10%, conforme demonstrado no Quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1: Amostra Válida. 

Amostra Tamanho Erro amostral 

Amostra proposta 174 0,07 

Amostra obtida 110 0,091 

Amostra final 90 0,101 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

A redução do tamanho da amostra não afeta sua representatividade, apenas 

aumenta o erro das estimativas de 7% para 10,1%, o que é considerado aceitável 

em pesquisas de satisfação. Rossi e Slongo (1998) afirmam que a população deve 

constituir-se de clientes com experiência recente nas relações com a empresa, 

critério utilizado nesta pesquisa para exclusão de parte dos formulários, e a amostra 

deve proporcionar um número mínimo de 30 casos válidos em qualquer unidade de 

análise.  

Também é possível validar o tamanho da amostra tendo como referência 

pesquisas anteriores que seguem a mesma metodologia (ISRAEL, 2003). Na 
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pesquisa de Lira (2005), a amostra final obtida foi de 106 elementos, com erro 

amostral de 93%, enquanto na pesquisa realizada por Pinheiro (2003), a amostra 

obtida foi de 91 elementos, com erro amostral de 10,2%. Desta forma, corrobora-se 

a validade e representatividade da amostra deste trabalho. 

 

4.2 Análise Descritiva 

4.2.1 Perfil dos Respondentes 

• Modelo do Carro 

Com relação aos modelos de carro Honda distribuídos entre seus 

compradores (Figura 4.1), apenas 84 dos 90 clientes pesquisados forneceram a 

informação. Verificou-se então que 55,2% dos respondentes possuem um Fit, 40,2% 

um Civic, 3,4% uma caminhonete de uso misto CR-V e 1,1% um veículo do modelo 

Accord.  

Há uma divergência encontrada ao compararem-se os dados da pesquisa 

com os números divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (ANFAVEA) para as vendas internas nacionais no atacado acumuladas 

de janeiro de 2005 a Julho de 2009; pode ser explicada pelo processo aleatório da 

coleta de dados, no qual não houve intervenção da pesquisadora na escolha dos 

participantes da pesquisa. A Figura 4.1 a seguir apresenta os resultados 

encontrados comparados às informações da ANFAVEA, demonstrando a 

importância dos modelos Civic e Fit nas vendas do fabricante Honda e a 

compatibilidade com a amostra da pesquisa. 
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Figura 4.1: Distribuição por Modelo de Automóvel, em Percentual. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

• Experiência de Consumo 

Com relação à experiência de consumo (Figura 4.2), o critério adotado 

considerou apenas os respondentes que já foram proprietários de mais de dois 

veículos e com experiências anteriores em diferentes concessionárias e, portanto, 

com maior capacidade de fornecer informações para a pesquisa e avaliar a 

concessionária em questão. Dos 90 respondentes, 84 forneceram resposta para a 

questão G3 (Quantos carros o Sr.(a) já teve?), sendo que 68,5% dos clientes 

informaram ter possuído mais de cinco carros. Os resultados são apresentados na 

Figura 4.2. 

 
Figura 4.2: Distribuição por Quantidade de Carros que os Clientes já Possuíram, em Percentual. 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

• Perfil Sócio-Demográfico 

Para a análise do perfil sócio-demográfico dos clientes, as variáveis 

consideradas foram: sexo, idade, estado civil, grau de instrução e renda familiar. 

• Variável Sexo 

Com relação ao perfil por sexo dos clientes pesquisados (Figura 4.3), 

percebe-se uma maior proporção de clientes do sexo masculino (62,5%) do que o 

encontrado nas pesquisas anteriores de Lira (2005) e Pinheiro (2003) e na contagem 

da população de Natal de 2007, realizada pelo IBGE e divulgada no anuário 

estatístico do IDEMA (2007), o que pode ser explicado pela estratégia utilizada para 

a coleta de dados, realizada na concessionária com clientes que aguardavam por 

serviços, diferente das pesquisas anteriores que enviaram o instrumento de coleta 

de dados por correio ou por mensageiro ao endereço do cliente pesquisado.  

Pode-se concluir que a maior incidência de clientes do sexo masculino 

ocorreu porque, habitualmente, os homens cuidam dos serviços relativos à 

manutenção do automóvel, o que resultou em um maior número de clientes do sexo 

masculino na concessionária no período de realização da pesquisa. 

 
       Figura 4.3: Comparativo da Distribuição por Sexo, em Percentual. 
       Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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• Variável Idade 

A Figura 4.4 apresenta a distribuição da amostra por idade. Os clientes 

pesquisados têm faixa de idade concentrada entre 31 e 60 anos (71,1%) o que é 

corroborado pelas pesquisas anteriores de Lira (2005) e Pinheiro (2003), que 

também encontraram uma grande concentração de respondentes nesta faixa de 

idade, 76,4% e 64%, respectivamente.  

A maior idade encontrada entre os clientes pesquisados foi 79 anos, e a 

menor 22 anos, o que fornece uma idade média de 45,9 anos. Pode-se concluir que 

os clientes pesquisados são pessoas maduras. 

Nesta pesquisa, para a avaliação da faixa etária da amostra, os dados do 

IBGE do Censo Demográfico 2000 relativos ao Rio Grande do Norte são 

considerados menos relevantes, pois a população pesquisada diverge da população 

do estado já que o espectro do Censo é maior do que o desta pesquisa. 

 
    Figura 4.4: Comparativo da Distribuição por Idade, em Percentual. 
    Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

• Variável Grau de Instrução 

Quanto ao grau de instrução dos clientes, verifica-se uma grande 

concentração com nível superior (57,8%) e pós-graduação (28,9%), perfazendo o 

total de 86,7%, o que é corroborado pelas pesquisas anteriores com compradores 

de automóveis de Lira (2005) e Pinheiro (2003), cujas amostras tiveram mais de 

70% de respondentes com este perfil. 
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Diverge dos dados do Censo Demográfico 2000 do IBGE para os habitantes 

do Rio Grande do Norte por causa do alto poder aquisitivo dos proprietários de 

automóveis, principalmente ao analisar uma revendedora Honda, cujo mix de 

produtos não oferece veículos populares. O preço dos veículos comercializados na 

Motoeste encontra-se na faixa entre R$ 53.000,00 (Fit) à R$ 95.000,00 (CRV), em 

valores de agosto de 2009. 

 

 
Figura 4.5: Comparativo da Distribuição por Grau de Instrução. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

• Variável Estado Civil 

Quanto ao estado civil, 63,2% dos clientes pesquisados afirmam serem 

casados ou morar com companheiro/a. Segundo os dados do Censo Demográfico 

do IBGE (2000), 54% da população do Rio Grande do Norte se encontra nesta 

situação civil. Também pode-se corroborar os dados da amostra com as pesquisas 

anteriores, onde os clientes pesquisados também se concentram no estado civil 

casado. 
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Figura 4.6: Comparativo da Distribuição por Estado Civil. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 
 

• Variável Renda 

A renda familiar mensal dos respondentes se concentra acima de 15 salários 

mínimos (78%), o que corresponde a ganhos superiores à R$ 6.975,00 em valores 

de referência de abril de 2009. Pode-se, ainda, destacar um grupo com renda 

superior à 30 salários mínimos (R$ 13.950,00) que corresponde à 40,2% dos 

clientes pesquisados. Esta quantidade de clientes de alto poder aquisitivo se explica 

pelas características do negócio da Motoeste, revendedora de automóveis com alto 

valor agregado, com faixa de preço superior à R$ 50.000,00. 

 
Figura 4.7: Renda (em salário mínimo) dos Clientes Pesquisados. N= 82 (91%). 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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• Resumo do Perfil  

De acordo com os dados apresentados nesta seção, o perfil do cliente 

pesquisado pode ser definido como predominantemente composto de pessoas 

adultas, com idade entre 31 e 60 anos (71,1%), com elevado nível de instrução 

(86,7% com curso superior ou pós-graduação), casados ou com experiência anterior 

em casamento (78%), com renda familiar acima de 15 salários mínimos (78%) o que 

revela um perfil de cliente maduro, com grande acesso à informação e alto poder 

aquisitivo. 

Pode-se destacar ainda que os clientes pesquisados possuem grande 

experiência de consumo de veículos, já que 65,8% informaram já terem possuído 

mais de 5 carros.  

Este perfil de cliente tende a ser mais exigente com relação à qualidade de 

produtos e serviços, pelo maior conhecimento que possuem com a grande 

experiência como proprietários e usuários de veículos, maior acesso às informações 

devido ao alto nível sócio-cultural e pelo alto poder aquisitivo, que possibilita a 

escolha do produto pela qualidade e não apenas pelo menor preço. 

Também pode-se considerar uma maior probabilidade de consumidores 

conscientes nos clientes pesquisados, pois, de acordo com a pesquisa do Instituto 

Akatu referenciada no capítulo 2 deste trabalho, os fatores de longo prazo, a visão 

de mundo e fatores estruturais, como classe social, idade e escolaridade contribuem 

para a formação do consumidor consciente. 

As pesquisas anteriores de Lira (2005) e Pinheiro (2003) apresentam amostra 

com perfil similar ao encontrado na pesquisa, corroborando a validade da amostra.  

4.2.2 Variáveis de Serviço do Modelo Proposto por Johnson et al. (2001) 

Dentre as variáveis contidas na segunda parte do formulário, algumas tiveram 

alto índice de respostas em branco ou sem opinião, por isso foram excluídas das 

análises. São elas: A8 (avaliação do nível de preocupação da Honda com as causas 

sociais), A9 (nível de conhecimento dos programas ambientais da Honda) e A10 

(avaliação do nível de preocupação da Honda com as questões ambientais), com 

número de respostas válidas inferior à 54. O Quadro 4.2 apresenta os resultados 

para estas variáveis. 
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Quadro 4.2: Variáveis Eliminadas das Análises 

Variável Descrição n Média Mín Máx 
Desvio 
Padrão 

A8 Avaliação do nível de preocupação 
da Honda com as causas sociais. 

19 7,37 2 9 1,61 

A9 Nível de conhecimento dos 
programas ambientais da Honda. 

54 4,17 1 9 2,68 

A10 Avaliação do nível de preocupação 
da Honda com as questões 
ambientais. 

15 7,20 5 9 1,42 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

A pequena quantidade de respostas válidas pode ter sido causada pelo baixo 

conhecimento dos respondentes sobre os programas sociais e ambientais da Honda. 

 

• Variáveis direcionadoras da qualidade 

A Figura 4.8 apresenta a distribuição da avaliação da qualidade geral da 

Concessionária (Q9), com uma média de 9,01 e moda igual a 9, mostrando uma 

forte inclinação ao limite superior. De acordo com os preceitos de Johnson & 

Gustafsson (2000) sobre pesquisas de qualidade e satisfação, a forma desta 

distribuição resultou acima do esperado (7), o que mostra uma avaliação da 

qualidade geral da concessionária bastante positiva e acima do esperado. 
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Figura 4.8: Distribuição da Qualidade Geral da Concessionária (Q9). 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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As demais variáveis direcionadoras de qualidade Q1 (Qualidade das 

instalações da Motoeste quanto ao conforto, organização e limpeza), Q2 

(Informações fornecidas sobre os produtos e serviços oferecidos), Q3 (Grau de 

confiança em relação à Motoeste), Q4 (Capacidade da Motoeste para a realização 

dos serviços oferecidos), Q5 (Facilidade para o agendamento de serviços), Q6 

(Tempo para atendimento e execução de serviços), Q7 (Cumprimento dos prazos 

estabelecidos) e Q8 (Qualidade do atendimento, de forma geral) apresentaram 

comportamento semelhante à variável Q9 (Qualidade geral da Motoeste), todas 

obtiveram média superior à 8,5 e moda acima de 9, indicando uma avaliação acima 

do esperado em todos os aspectos de qualidade pesquisados. O Quadro 4.3 

apresenta estes resultados e os histogramas se encontram no Apêndice B. 

 

Quadro 4.3: Média e Moda das Variáveis de Qualidade (Q1 a Q8) 

Variável Descrição Média Moda 

Q1 Qualidade das instalações da Motoeste quanto ao conforto, 

organização e limpeza 

8,87 9 

Q2 Informações fornecidas sobre os produtos e serviços oferecidos 8,52 9 

Q3 Grau de confiança em relação à Motoeste 8,75 10 

Q4 Capacidade da Motoeste para a realização dos serviços 

oferecidos 

8,85 9 

Q5 Facilidade para o agendamento de serviços 9,02 10 

Q6 Tempo para atendimento e execução de serviços 8,56 9 

Q7 Cumprimento dos prazos estabelecidos 8,74 9 

Q8 Qualidade do atendimento, de forma geral 8,95 9 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

As variáveis de qualidade para a concessionária Motoeste obtiveram, de 

forma geral, uma ótima avaliação por parte dos clientes pesquisados. 

 

• Satisfação 

Com relação à satisfação do cliente com o fabricante Honda (S1), sua 

distribuição apresenta-se com média 9,07 e moda igual à 10, com grande inclinação 

para o limite superior. Este resultado demonstra que a satisfação dos clientes com o 

fabricante Honda está acima do esperado. A Figura 4.9 resume este resultado. 
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  Figura 4.9: Distribuição da Satisfação do Cliente com o Fabricante (S1). 
  Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

A distribuição da satisfação do cliente com a concessionária Motoeste (S2) 

apresenta-se com média 8,88 e moda igual à 9, com grande inclinação para o limite 

superior. Este resultado demonstra que a satisfação dos clientes com a Motoeste 

está acima do esperado, porém um pouco inferior à avaliação do fabricante Honda. 

A Figura 4.10 resume este resultado. 
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 Figura 4.10: Distribuição da Satisfação do Cliente com a Concessionária (S2). 

              Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

A satisfação do cliente com o carro (S3) apresenta distribuição com 

comportamento similar às variáveis de satisfação anteriores (S1 e S2), com grande 

inclinação ao limite superior e comportamento acima do esperado, porém apresenta 

a maior média, 9,23, e moda igual à 10, indicando uma grande satisfação dos 

clientes com o produto. A Figura 4.11 resume este resultado. 
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       Figura 4.11: Distribuição da Satisfação do Cliente com o Carro (S3). 

              Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

De uma maneira geral, a satisfação dos clientes pesquisados com relação à 

Honda, à Motoeste a ao veículo se encontram em um patamar maior do que o 

esperado em pesquisas de satisfação e fidelidade onde a média esperada é 7, de 

acordo com Johnson e Gustafsson (2000). As questões de satisfação obtiveram 

média em torno de 9 e os respondentes forneceram vários depoimentos positivos 

durante a aplicação do formulário, ressaltando a satisfação com o produto por sua 

qualidade e desempenho e demonstrando orgulho por possuir um veículo Honda. 

 

• Fidelidade 

A Figura 4.12 apresenta a distribuição da fidelidade do cliente com o 

fabricante Honda (F1) com uma grande assimetria à direita, média de 8,51 e moda 

igual à 10, mostrando uma concentração acima do esperado. Este resultado 

demonstra uma grande fidelidade ao fabricante, indicando que a maioria dos clientes 

voltará a comprar um veículo Honda.  
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 Figura 4.12: Distribuição da Fidelidade do Cliente com o Fabricante Honda (F1). 
 Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

A distribuição da fidelidade do cliente com a concessionária Motoeste (F2), 

apresentada na Figura 4.13, demonstra grande assimetria à direita, média 8,22 e 

resultado acima do esperado, com inclinação ao limite superior. Este resultado indica 

que os clientes têm grande propensão a voltar a comprar um veículo na 

concessionária Motoeste. 
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      Figura 4.13: Distribuição da Fidelidade do Cliente com a Concessionária Motoeste (F2). 
    Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

A distribuição da fidelidade do cliente com o carro (F3) apresenta média 8 e 

moda igual à 8, com pequena assimetria à esquerda. Apesar de acima do esperado, 

o resultado demonstra menor fidelidade ao modelo que ao fabricante e à 

concessionária, indicando uma propensão do cliente a continuar comprando veículos 

Honda através da concessionária Motoeste, porém disposto a mudar de modelo. A 

Figura 4.14 resume este resultado. 
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Figura 4.14: Distribuição da Fidelidade do Cliente com o Modelo do Carro (F3). 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

Dessa forma, a pesquisa obteve resultados bastante positivos com relação à 

fidelidade, demonstrando uma grande propensão dos clientes a continuarem 

comprando veículos do fabricante Honda e na concessionária Motoeste. O resultado 

obtido para a fidelidade à concessionária Motoeste, porém, não pode ser 

considerado conclusivo já que a concessionária é revendedora exclusiva da Honda 

em Natal, portanto não se pode afirmar que os clientes permaneceriam fiéis a esta 

concessionária caso tivessem outra opção de compra. 

A fidelidade ao modelo do veículo apresentou resultado acima do esperado, 

mas inferior aos resultados obtidos para a fidelidade ao fabricante e à 

concessionária, indicando uma propensão do cliente a continuar comprando veículos 

Honda através da concessionária Motoeste, porém disposto a mudar de modelo. 

Este comportamento é esperado, pois o cliente tende a querer trocar seu veículo por 

um modelo superior, e permanecer com o mesmo modelo pode significar, para o 

cliente, estagnação no nível sócio-econômico.  
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• Preço 

A Figura 4.15 apresenta a distribuição da variável preço, com uma curva 

média de 6,08 e moda igual à 6. A distribuição da concentração encontra-se dentro 

do esperado, mostrando que a maioria dos clientes considera justo o valor pago pelo 

veículo. 
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 Figura 4.15: Distribuição da avaliação do preço do veículo (P1). 
              Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

Ao comparar o valor pago pelo veículo Honda com modelos de outros 

fabricantes disponíveis no mercado (P2), a distribuição teve comportamento similar à 

variável P1, com média 6,02 e moda 6, apresentando concentração dentro do 

esperado. A Figura 4.16 demonstra este resultado. 
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Figura 4.16: Distribuição da Avaliação do Preço do Veículo em Comparação com 
Outros Modelos (P2). 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

De forma geral, a variável preço é analisada de maneira diferente das demais 

variáveis desta pesquisa já que os clientes estão sempre buscando pagar o menor 

valor possível pela maior qualidade possível.  

Os resultados encontrados estão dentro da faixa esperada (entre 6 e 8). As 

médias, concentradas no valor 6, demonstram que o cliente pesquisado considera 

justo o valor do veículo mesmo em comparação com os preços de veículos de outros 

fabricantes. Na avaliação do preço, a qualidade é considerada pelo respondente 

para a determinação do valor do produto, indicando que a percepção da qualidade 

está relacionada aos resultados encontrados para a variável preço. 

 

• Imagem 

A Figura 4.17 apresenta a distribuição da variável Imagem geral da 

concessionária Motoeste (I1), a qual apresenta um bom resultado, com média 8,54 e 

moda igual à 8. Na avaliação dos clientes pesquisados, a imagem geral da 

concessionária encontra-se acima do esperado. As demais variáveis relativas à 

Imagem, I2 (Avaliação da imagem da Honda), I3 (Avaliação da imagem da Motoeste 
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em relação às outras concessionárias de Natal) e I4 (Avaliação da imagem da 

Honda em relação aos outros fabricantes) também apresentaram concentração 

acima do esperado, como pode ser observado no Apêndice C. 
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Figura 4.17: Distribuição da Avaliação Geral da Imagem da Concessionária Motoeste (I1). 
             Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Dessa forma, a imagem da concessionária Motoeste é avaliada positivamente 

pelos clientes pesquisados, porém seu resultado é inferior ao obtido na avaliação da 

imagem do fabricante Honda e também tem uma pequena queda na avaliação 

quando comparada à imagem de outras concessionárias de Natal. 

Isto indica que os clientes pesquisados não estão convictos dos diferenciais 

da Motoeste e, portanto, não a vêem de forma diferenciada das demais 

concessionárias. 

 

• Tratamento de Reclamações 

Dos 90 formulários válidos, 88 responderam à questão R1 (Você já fez 

alguma reclamação sobre o seu veículo ou sobre o serviço executado pela 
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concessionária?), sendo que destes, 39 respondentes informaram já ter realizado 

algum tipo de reclamação, o que corresponde a 44,32% dos clientes pesquisados. 

A Figura 4.18 apresenta a distribuição da variável Tratamento de reclamações 

(R3), a qual apresenta uma média 7,49, avaliado como bom na escala de respostas. 

Na avaliação dos clientes pesquisados, o tratamento profissional da concessionária 

encontra-se pouco acima do esperado.  
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Figura 4.18: Distribuição da Variável Tratamento de Reclamações (R3). 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

As demais variáveis relativas ao tratamento de reclamações R2 (Tratamento 

oferecido pelos funcionários diante de suas reclamações) e R4 (Maneira como o 

problema foi resolvido) também apresentam distribuição acima do esperado, 

indicando um bom desempenho da concessionária Motoeste na reversão dos 

problemas dos clientes. Estes resultados podem ser observados no Quadro 4.4 e 

seus histogramas se encontram no Apêndice D. 
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Quadro 4.4: Média e Moda das Variáveis de Tratamento de Reclamações (R2 e R4). 

Variável Descrição Média Moda 

R2 Tratamento oferecido pelos funcionários diante de suas 

reclamações 

7,58 8 

R4 Maneira como o problema foi resolvido 

 

7,19 8 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

De forma geral, o resultado obtido por esta pesquisa com relação ao 

tratamento de reclamações é considerado positivo tendo em vista que os clientes 

reclamantes já experimentaram alguma situação problema com o produto ou o 

serviço ofertado pela Motoeste, ou seja, já tiveram uma experiência negativa com a 

empresa. A quantidade de clientes reclamantes é considerada alta (44,32%), porém 

pode-se concluir que a concessionária obteve êxito na maneira de administrar as 

reclamações, conseguindo superar a insatisfação e recebendo uma avaliação 

positiva por parte dos clientes pesquisados. 

 

• Compromisso afetivo 

A Figura 4.19 apresenta a distribuição da variável A1 (Sentimento com 

relação a ser cliente Honda), referente ao compromisso afetivo em relação ao 

fabricante, a qual apresenta uma média 8,71 e moda igual à 10, com resultado 

acima do esperado.  
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       Figura 4.19: Distribuição da Variável Compromisso Afetivo com o Fabricante (A1). 
       Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

O Compromisso afetivo com a concessionária, representado pela variável A2 

(Sentimento em relação a ser cliente Motoeste), apresenta distribuição similar à da 

variável A1, com inclinação ao limite superior e média 8,51; resultados também 

acima do esperado e demonstrados na Figura 4.20.  
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       Figura 4.20: Distribuição da Variável Compromisso Afetivo com a Concessionária (A2) 
       Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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Dessa forma, os resultados obtidos para as variáveis de compromisso afetivo 

se mostram bastante positivos, com respostas concentradas nas opções “gosto” e 

“gosto muito”, que demonstram o envolvimento emocional do cliente com a Honda e 

também com a concessionária Motoeste. 

 

• Compromisso Calculado 

A Figura 4.21 apresenta a distribuição da variável Compromisso calculado em 

relação aos ganhos econômicos com a escolha do fabricante Honda (C1), com 

média 6,85 e moda igual à 8, indicando concentração dentro do esperado. As 

demais variáveis referentes ao compromisso calculado, C2 (Perdas econômicas em 

mudar de fabricante na próxima compra) e C3 (Localização da Motoeste em relação 

às outras concessionárias), também apresentaram concentração dentro do limite 

esperado, entre 6 e 8. Estes resultados podem ser observados no Quadro 4.5 

abaixo e seus histogramas encontram-se no Apêndice E. 
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Figura 4.21: Distribuição da Variável Compromisso Calculado com o Fabricante (C1). 

             Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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Quadro 4.5: Média e Moda das Variáveis de Compromisso Calculado (C2 e C3) 

Variável Descrição Média Moda 

C2 Perdas econômicas em mudar de fabricante na próxima compra 5,69 6 

C3 Localização da Motoeste em relação às outras concessionárias  6,54 8 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

De forma geral, os resultados obtidos para às variáveis de compromisso 

calculado se mostram positivos. As repostas para a variável C1 (Ganhos 

econômicos por ter comprado um carro Honda em detrimento de modelos similares 

de outros fabricantes), demonstram que o cliente percebe ter ganho econômico por 

ter comprado um veículo da Honda, com respostas concentradas em 5-6 (algum 

ganho) , 7-8 (grande)  e 9-10 (muito grande). A variável C2 (Perdas econômicas em 

mudar de fabricante na próxima compra), com média 5,69 e moda 6, demonstra que 

os clientes pesquisados percebem que terão perdas econômicas ao mudar de 

fabricante, com respostas concentradas em 3-4 (grande perda) e 5-6 (alguma 

perda). Na avaliação da localização da concessionária comparada a localização das 

outras concorrentes, o cliente percebe como igual (5-6) ou melhor (7-8). 

Estes resultados demonstram que o cliente pesquisado considera fazer um 

bom negócio ao comprar um veículo do fabricante Honda na concessionária 

Motoeste. 

 

4.3 Resultados da Regressão Múltipla 

O objetivo da análise de regressão múltipla é descrever o relacionamento 

existente entre uma variável dependente e um conjunto formado por outras variáveis 

dependentes ou explicativas. 

4.3.1 Associação Entre a Qualidade Geral e os Fatores de Qualidade (Q1a Q8) 

O Quadro 4.6 mostra os resultados da ANOVA (p< 0,000001) indicando que 

há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente e as independentes.  
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Quadro 4.6: Análise de Variância (ANOVA) do Modelo de Regressão para a Variável 

Avaliação da Qualidade geral (Q9). 

Teste de variação 
Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 49,52501 8 6,190626 30,36 < 0,000001 

Residual 14,27246 70 0,203892   

Total 63,79747 78    

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

 Para o relacionamento descrito no modelo, as variáveis independentes 

selecionadas explicam 77,56% da variação na variável resposta, onde, das 8 

variáveis independentes, apenas as variáveis Q3 (Grau de confiança em relação à 

Motoeste), Q5 (Facilidade para o agendamento de serviços) e Q8 (Qualidade do 

atendimento, de forma geral), referentes aos fatores confiabilidade, presteza e 

empatia, respectivamente, mostraram-se significativas para explicar a variável 

dependente Q9 (Qualidade geral da concessionária). O Quadro 4.7 apresenta o 

resumo desse resultado. 

 

Quadro 4.7: Variáveis que se Mostraram Significativas no Modelo (R2 = 0,7756). 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

Intercept  1,076099 0,054356 

Q3 O seu grau de confiança em relação à Motoeste? 0,215250 0,003975 

Q5 A facilidade para o agendamento de serviços? 0,232157 0,000813 

Q8 A qualidade do atendimento, de forma geral? 0,502015 0,000021 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

A Figura 4.22 resume e explica os resultados obtidos na análise de regressão 

múltipla para as variáveis de qualidade, que demonstram uma forte influência da 

variável Q8 (Empatia) na variável Q9 (Qualidade geral da concessionária). As 

variáveis Q3 (Confiança) e Q5 (Presteza) também afetam a qualidade geral, porém 

com menor intensidade. Este resultado mostra que, à medida que aumentam as 
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respostas da variável explicativas Q3, Q5 e Q8 a variável resposta Q9 tende 

aumentar.  

 

 
Figura 4.22: Associação entre a Qualidade Geral (Q9) e os fatores de Qualidade com maior influência 
(Q3, Q5 e Q8). 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

4.3.2 Associação Entre a Satisfação com a Concessionária (S2) e os Fatores de 

Qualidade (Q1 a Q9) 

O Quadro 4.8 mostra os resultados da ANOVA (p< 0,000001) indicando que 

há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente e as independentes.  

 

Quadro 4.8: Análise de Variância (ANOVA) do Modelo de Regressão para a Variável 

S2. 

Teste de variação 
Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 56,63919 9 6,293244 16,869 < 0,000001 

Residual 25,74055 69 0,373051   

Total 82,37975 78    

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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 Para o relacionamento descrito no modelo, as variáveis independentes 

selecionadas explicam 68,75% da variação na variável resposta, onde das 9 

variáveis independentes apenas as variáveis Q3 (Grau de confiança em relação à 

Motoeste) e Q9 (Qualidade geral da Motoeste), referentes aos fatores confiabilidade 

e garantia, mostraram-se significativas para explicar a variável dependente S2 

(Satisfação com a Concessionária). O Quadro 4.9 apresenta o resumo desse 

resultado. 

Quadro 4.9: Variáveis que se Mostraram Significativas no Modelo (R2 = 0,6875). 

Variáveis Descrição das variáveis Bj p-valor 

Intercept  1,100583 0,154189 

Q3 O seu grau de confiança em relação à Motoeste? 0,328394 0,002307 

Q9 A qualidade geral da Motoeste? 0,400958 0,015580 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Através do modelo ajustado percebe-se que apenas as variáveis de qualidade 

Q3 (Confiança) e Q9 (Garantia) estão correlacionadas positivamente com a variável 

resposta satisfação com a concessionária (S2). Isto significa que à medida que 

aumentam as respostas das variáveis explicativas a variável resposta tende 

aumentar. A Figura 4.23 resume e explica os resultados obtidos na análise de 

regressão múltipla para as variáveis de qualidade, que demonstram uma maior 

influência da variável Q9 na variável S2 que a influência da variável Q3. 
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Figura 4.23: Associação entre a Satisfação com a Concessionária (S2) e os Fatores de Qualidade 
com Maior Influência (Q3 e Q9). 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

4.3.3 Associação entre a Satisfação com a Concessionária (S2) e os fatores de 

Responsabilidade Social Empresarial (A3, A4, A5, A7) 

 O Quadro 4.10 mostra os resultados da ANOVA (p =0,000004) indicando que 

há fortes evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente e as independentes . 

 

Quadro 4.10: Análise de Variância (ANOVA) do Modelo de Regressão para a 

Variável S2. 

Teste de variação 
Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 28,87911 4 7,219777 9,956971 0,000004 

Residual 41,33057 57 0,725098   

Total 70,20968 61    

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

 Para o relacionamento descrito no modelo, as variáveis independentes 

selecionadas explicam 41,13% da variação na variável resposta, onde das 4 

variáveis independentes apenas a variável A3 (compromisso com a comunidade) 
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mostrou-se significativa para explicar a variável dependente (S2). O Quadro 4.11 

apresenta o resumo desse resultado. 

 

Quadro 4.11: Variáveis que se Mostraram Significativas no Modelo (R2 = 0,4113). 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

Intercept  4,828438 < 0,000001 

A3 
Sentimento com relação ao compromisso da 

Motoeste com a comunidade onde está inserida. 
0,337831 0,004178 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

Através do modelo ajustado percebe-se que apenas a variável de RSE A3 

(Compromisso da Motoeste com a comunidade onde está inserida) está 

correlacionada positivamente com a variável resposta satisfação com a 

concessionária (S2). A Figura 4.24 resume e explica os resultados obtidos na análise 

de regressão múltipla para as variáveis de RSE, que demonstra apenas a influência 

da variável A3 na variável S2. 

 

 
Figura 4.24: Associação entre Satisfação com a Concessionária (S2) e as Variáveis de 
Responsabilidade Social Empresarial. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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4.3.4 Associação entre a Imagem da Concessionária (I1) e os fatores de RSE 

(A3, A4, A5, A7) 

 O Quadro 4.12 mostra os resultados da ANOVA (p=0,000010) indicando que 

há evidências de que o modelo ajustado demonstre relacionamento entre a variável 

dependente e as independentes  

 

Quadro 4.12: Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

I1. 

Teste de variação 
Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 34,67533 4 8,668832 9,015 0,000010 

Residual 54,80854 57 0,961553   

Total 89,48387 61    

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

Para o relacionamento descrito no modelo as variáveis independentes 

selecionadas explicam 38,75% da variação na variável resposta, onde das 4 

variáveis independentes apenas as variáveis A3 e A4, referentes ao sentimento em 

relação ao compromisso da empresa com a comunidade e ao bem-estar dos 

funcionários, mostraram-se significativas para explicar a variável dependente I1 

(Imagem da concessionária). O Quadro 4.13 apresenta o resumo desse resultado. 

 

Quadro 4.13: Variáveis que se Mostraram Significativas no Modelo (R2 = 0,3875) 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

Intercept  5,48078 0,000001 

A3 
Sentimento com relação ao compromisso da Motoeste 

com a comunidade onde está inserida. 
2,28812 0,025859 

A4 
Sentimento com relação ao bem-estar dos funcionários 

que lhe atenderam. 
2,24122 0,028923 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Através do modelo ajustado percebe-se que as variáveis de RSE A3 

(Compromisso da Motoeste com a comunidade onde está inserida) e A4 (Bem-estar 
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dos funcionários que lhe atenderam) estão correlacionadas positivamente com a 

variável resposta imagem com a concessionária (I1). A Figura 4.25 resume e explica 

os resultados obtidos na análise de regressão múltipla. 

 

 
Figura 4.25: Associação Entre Imagem da Concessionária (I1) e as Variáveis de Responsabilidade 
Social Empresarial. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

4.3.5 Associação entre a Imagem Relativa da Concessionária (I3) e os fatores 

de RSE (A3, A4, A5, A7) 

 O Quadro 4.14 mostra os resultados da ANOVA (p=0,000002) indicando que 

há evidências de que o modelo ajustado demonstre relacionamento entre a variável 

dependente e as independentes. 

 

Quadro 4.14: Análise de Variância (ANOVA) do Modelo de Regressão à Variável I3. 

Teste de variação 
Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 49,4719 4 12,36797 10,4747 0,000002 

Residual 67,3023 57 1,18074   

Total 116,7742 61    

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

Para o relacionamento descrito no modelo as variáveis independentes 

selecionadas explicam 42,36% da variação na variável resposta, onde das 4 
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variáveis independentes, apenas as variáveis A3 (Compromisso da Motoeste com a 

comunidade onde está inserida) e A4 (bem-estar dos funcionários que lhe 

atenderam) mostraram-se significativas para explicar a variável dependente I3 

(Imagem da Motoeste com relação às outras concessionárias de Natal). O Quadro 

4.15 apresenta o resumo desse resultado. 

 

Quadro 4.15: Variáveis que se Mostraram Significativas no Modelo (R2 = 0,4236). 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

Intercept  2,867446 0,002447 

A3 
Sentimento com relação ao compromisso da Motoeste 

com a comunidade onde está inserida. 
0,398729 0,007751 

A4 
Sentimento com relação ao bem-estar dos funcionários 

que lhe atenderam. 
0,293032 0,062318 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

A Figura 4.26 resume e explica os resultados obtidos na análise de regressão 

múltipla para as variáveis de RSE e a Imagem relativa (I3), que demonstra a 

influência das variáveis A3 (Compromisso da Motoeste com a comunidade onde está 

inserida) e A4 (bem-estar dos funcionários que lhe atenderam).  Este resultado 

mostra que, à medida que aumentam as respostas das variáveis explicativas A3 e 

A4 a variável resposta I3 tende a aumentar.  

 
Figura 4.26: Associação Entre Imagem Relativa da Concessionária (I3) e as Variáveis de 
Responsabilidade Social Empresarial. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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4.3.6 Associação entre a Fidelidade ao Fabricante (F1) e os fatores de RSE (A3, 

A4, A5, A7) 

O Quadro 4.16 mostra os resultados da ANOVA (p=0,027388) indicando que 

há evidências de que o modelo ajustado demonstre relacionamento entre a variável 

dependente e as independentes. 

 

Quadro 4.16: Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

F1. 

 Teste de 

variação 

Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 35,4691 4 8,867279 2,955784 0,027388 

Residual 170,9986 57 2,999976   

Total 206,4677     

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

Para o relacionamento descrito no modelo, as variáveis independentes 

selecionadas explicam apenas 17,17% da variação na variável resposta, onde, das 4 

variáveis independentes apenas A3 mostrou-se significativa para explicar a variável 

dependente F1 (fidelidade ao fabricante). O Quadro 4.17 apresenta o resumo desse 

resultado. 

 

Quadro 4.17: Variáveis que se mostraram significativas no modelo (R2 = 0,1717). 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

Intercept  4,587977 0,002362 

A3 
Sentimento com relação ao compromisso da Motoeste 

com a comunidade onde está inserida. 
0,419090 0,073978 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

A Figura 4.27 resume e explica os resultados obtidos na análise de regressão 

múltipla para as variáveis de RSE e a Fidelidade ao fabricante (F1), que demonstra a 

existência de influência da variável A3 (Compromisso da Motoeste com a 

comunidade onde está inserida), porém com fraca intensidade.  Este resultado 
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mostra que, à medida que aumentam as respostas da variável explicativa A3 a 

variável resposta F1 tende a aumentar.  

 

 

Figura 4.27: Associação entre Fidelidade ao fabricante (F1) e as variáveis de Responsabilidade Social 
Empresarial. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

4.3.7 Associação entre a Fidelidade à Concessionária (F2) e os fatores de RSE 

(A3, A4, A5, A7) 

O Quadro 4.18 mostra os resultados da ANOVA (p=0,037144) indicando que 

há evidências de que o modelo ajustado demonstre relacionamento entre a variável 

dependente e as independentes  

 

Quadro 4.18: Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

F2. 

Teste de variação 
Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 32,8235 4 8,205865 2,7455 0,037144 

Residual 167,3733 56 2,988808   

Total 200,1967 60    

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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Para o relacionamento descrito no modelo as variáveis independentes 

selecionadas explicam apenas 16,39% da variação na variável resposta, onde das 4 

variáveis independentes nenhuma mostrou-se significativa (p-valor < 0,05) para 

explicar a variável dependente (F2). O Quadro 4.19 apresenta o resumo desse 

resultado. 

Quadro 4.19: Variáveis que se mostraram significativas no modelo (R2 = 0,1639). 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

Intercept  1,453963 0,008979 

A3 
Sentimento com relação ao compromisso da Motoeste 

com a comunidade onde está inserida. 
0,237253 0,108158 

A4 
Sentimento com relação ao bem-estar dos funcionários 

que lhe atenderam. 
0,245209 0,351813 

A5 Nível de conhecimento dos valores e filosofias da Honda. 0,179309 0,380315 

A7 Nível de conhecimento dos programas sociais da Honda. 0,159164 0,853360 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Mediante o modelo ajustado percebe-se que as variáveis de RSE A3 

(Compromisso da Motoeste com a comunidade onde está inserida), A4 (Bem-estar 

dos funcionários que lhe atenderam), A5 (Nível de conhecimento dos valores e 

filosofias da Honda) e A7 (Nível de conhecimento dos programas sociais da Honda) 

estão correlacionadas positivamente com a variável resposta fidelidade à 

concessionária (F2). 

4.3.8 Associação entre a Recomendação do Fabricante (F7) e os fatores de 

RSE (A3, A4, A5, A7) 

O Quadro 4.20 mostra os resultados da ANOVA (p=0,0063) indicando que há 

evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a variável 

dependente e as independentes.  
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Quadro 4.20: Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

F7. 

 Teste de 

variação 

Soma de  

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 40,9700 4 10,24249 3,9878 0,0063 

Residual 146,4010 57 2,56844   

Total 187,3710 61    

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

Para o relacionamento descrito no modelo, as variáveis independentes 

selecionadas explicam apenas 21,86% da variação na variável resposta, onde, das 4 

variáveis independentes, apenas a variável A4 (Bem-estar dos funcionários que lhe 

atenderam) mostrou-se significativa para explicar a variável dependente F7 

(Possibilidade de recomendar a pessoas amigas um carro da Honda). O Quadro 

4.21 apresenta o resumo desse resultado. 

 

Quadro 4.21: Variáveis que se mostraram significativas no modelo (R2 = 0,2186). 

Variáveis Descrição das variáveis bj p-valor 

Intercept  3,941655 0,004535 

A4 
Sentimento com relação ao bem-estar dos funcionários que lhe 

atenderam. 
0,396102 0,086801 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

A Figura 4.28 resume e explica os resultados obtidos na análise de regressão 

múltipla para as variáveis de RSE e a Recomendação do fabricante (F7), que 

demonstra a influência da variável A4 (bem-estar dos funcionários que lhe 

atenderam).  Este resultado mostra que, à medida que aumentam as respostas da 

variável explicativa A4 a variável resposta F7 tende a aumentar.  
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Figura 4.28: Associação entre a Recomendação do fabricante (F7) e as variáveis de 
Responsabilidade Social Empresarial. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

4.3.9 Associação entre a Recomendação da Concessionária (F8) e os fatores 

de RSE (A3, A4, A5, A7) 

O Quadro 4.22 apresenta os resultados da ANOVA (p=0,000363) indicando 

que há evidências de que o modelo ajustado demonstra o relacionamento entre a 

variável dependente e as independentes.  

 

Quadro 4.22: Análise de Variância (ANOVA) do modelo de regressão para a variável 

F8. 

Teste de variação 
Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 56,6029 4 14,15071 6,116 0,000363 

Residual 131,8649 57 2,31342   

Total 188,4677     

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

 Para o relacionamento descrito no modelo as variáveis independentes 

selecionadas explicam apenas 60,06% da variação na variável resposta, onde das 4 

variáveis independentes apenas A4 mostrou-se significativa para explicar a variável 

dependente (F8). O Quadro 4.23 apresenta o resumo desse resultado. 
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Quadro 4.23: Variáveis que se mostraram significativas no modelo (R2 = 0,3006). 

Variávei

s 
Descrição das variáveis bj p-valor 

Intercept  0,038347 0,035204 

A4 
Sentimento com relação ao bem-estar dos funcionários que lhe 

atenderam. 
0,038347 0,013238 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

A Figura 4.29 resume e explica os resultados obtidos na análise de regressão 

múltipla para as variáveis de RSE e a Recomendação da concessionária (F8), que 

demonstra a influência da variável A4 (bem-estar dos funcionários que lhe 

atenderam).  Este resultado mostra que, à medida que aumentam as respostas da 

variável explicativa A4 a variável resposta F8 tende a aumentar.  

 
Figura 4.29: Associação entre a Recomendação da concessionária (F8) e as variáveis de 
Responsabilidade Social Empresarial. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

4.3.10 Modelo da Análise de Regressão 

As análises de regressão múltiplas descritas nesta seção fornecem o modelo 

de análise representado na Figura 4.30, onde são demonstradas as relações entre 

as variáveis. 
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Figura 4.30: Modelo proposto para a análise de regressão múltipla. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
 

De acordo com o modelo proposto, tem-se que a qualidade geral da 

concessionária é fortemente relacionada à qualidade do atendimento (Q8), referente 

à empatia, e também explicada pela confiabilidade (Q3) e presteza (Q5), visto que o 

R2 obtido foi igual à 0,7756. Este resultado pode ser utilizado como direcionador das 

ações de melhoria de qualidade e das ações para aumento do nível de satisfação 

dos clientes. 

A satisfação está diretamente relacionada à qualidade, como já visto nos 

modelos de satisfação descritos no Capítulo 2, de acordo com o modelo de Johnson 

et al. (2001) que fundamenta este estudo. Os resultados para esta regressão 

apresentam R2= 0,6875, p-valor<0,000001.  

Além da qualidade, foi estudada a relação entre as variáveis explicativas de 

RSE (A3, A4, A5 e A7) e a satisfação com a concessionária (S2) e os resultados 

demonstram que a variável A3 (Compromisso com a comunidade onde está 

inserida) exerce influência sobre a satisfação com a concessionária (R2=0,4113 e p-

valor=0,000004). Este resultado demonstra que, entre as questões de RSE, 

provavelmente a comunidade onde está inserida é um dos fatores mais fácil de 
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serem percebidos e, portanto, mais tangível para os pesquisados, a ponto de 

influenciar sua satisfação com a empresa  

O modelo também demonstra a existência de relação entre a RSE e a 

Imagem (absoluta e relativa) da concessionária Motoeste. Os resultados apontam 

que as variáveis A3 (Compromisso com a comunidade onde está inserida) e A4 

(Bem-estar dos funcionários que lhe atenderam) se relacionam positivamente com a 

avaliação da imagem da empresa, tanto absoluta (avaliação da imagem da Motoeste 

de forma geral – I1), onde R2=0,3875 e p-valor= 0,00001; quanto relativa (avaliação 

da imagem da Motoeste com relação às outras concessionárias de Natal – I3), 

apresentando R2=0,4236 e p-valor= 0,000002. 

Finalmente, tem-se a relação entre a RSE e a fidelidade dos clientes 

pesquisados, onde foram obtidos resultados que demonstram apenas a relação 

positiva da variável de RSE A3 (Compromisso com a comunidade onde está 

inserida), e a possibilidade de voltar a comprar um carro do fabricante Honda (F1), 

com R2=0,1717 e p-valor= 0,027388. A influência da RSE na fidelidade à Honda é 

considerada pequena, porém, para este estudo, é importante ressaltar sua 

existência já que este pode ser analisado como um fator que se soma aos demais já 

conhecidos em estudos de satisfação e fidelidade para explicar a fidelidade do 

cliente.  

A fidelidade à concessionária Motoeste não pode ser explicada pelos fatores 

de RSE analisados nesta pesquisa, já que os resultados obtidos nesta análise de 

regressão apresentaram alto p-valor (>0,05). Já a variável de RSE A4 (Bem-estar 

dos funcionários que lhe atenderam) demonstra influência na recomendação do 

fabricante Honda (F7), com R2=0,2186 e p-valor=0,0063, e na recomendação da 

concessionária a pessoas amigas (F8), apresentando R2=0,3006 e p-

valor=0,000363. A preocupação com o bem-estar dos funcionários que atenderam 

está diretamente relacionada à qualidade do atendimento (Q8), fator que explica a 

qualidade geral, e, por conseqüência, à satisfação e a fidelidade dos clientes. 

 De acordo com os resultados da pesquisa, o baixo conhecimento por parte 

dos respondentes sobre os valores e filosofias da Honda e seus programas sociais e 

ambientais (questões A6, A7, A8 e A9), em contraste com os resultados das análises 

da RSE explicando a satisfação e fidelidade dos clientes, demonstram que as ações 
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de RSE e os valores e filosofias da empresa devem ser mais bem difundidos pelo 

fabricante e por seus revendedores. 

 

4.4 Resultado da Regressão Linear Simples 

4.4.1 Matriz de Correlação Entre as Variáveis de Satisfação e Fidelidade 

Através do Quadro 4.24, verifica-se o coeficiente de correlação. Este 

coeficiente apresenta o grau de correlação entre duas variáveis, expresso em um 

valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais correlacionados estão as duas 

variáveis. Se o p-valor for pequeno significa que a probabilidade de erro de se 

assumir a  relação entre as variáveis é pequena. 

 Nota-se que as variáveis de Satisfação S1 (Satisfação co o fabricante Honda), 

S2 (Satisfação com a concessionária Motoeste) e S3 (Satisfação com o modelo do 

carro) apresentam correlação significativa com as demais variáveis de Fidelidade (p 

< 0,05). Além disso, percebe-se que existe correlação positiva, pois o coeficiente R é 

positivo. Isto significa dizer que, na medida em que aumenta uma variável a outra 

tende a aumentar. 
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Quadro 4.24: Matriz de Correlação Satisfação x Fidelidade  

 

 

S1 

Honda 

S2 

Motoeste 

S3 

Modelo do carro 

Voltar a 

comprar um 

carro 

F1 0,4832 0,3543 0,2764 

Honda p<0,001 p=0,001 p=0,010 

F2 0,4524 0,5113 0,3453 

Motoeste p<0,001 p<0,001 p=0,001 

F3 0,2206 0,2525 0,3576 

Modelo p=0,043 p=0,020 p=0,001 

Falar bem 

F4 0,7185 0,5894 0,4691 

Honda p<0,001 p<0,001 p<0,001  

F5 0,6100 0,7342 0,5689 

Motoeste p<0,001 p<0,001 p<0,001 

F6 0,4854 0,3881 0,5634 

Modelo p<0,001 p<0,001 p<0,001 

Recomendar 

a outros 

F7 0,6539 0,4926 0,445 

Honda p<0,001 p<0,001 p<0,001 

F8 0,5323 0,6503 0,4443 

Motoeste p<0,001 p<0,001 p<0,001 

F9 0,3784 0,2952 0,5037 

Modelo p<0,001 p=0,006 p<0,001 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

De acordo com os resultados apresentados no Quadro 4.21, a satisfação com 

o fabricante Honda com a concessionária Motoeste e com o modelo do carro 

influencia positivamente a fidelidade dos clientes em todos os aspectos 

pesquisados, que são: possibilidade de voltar a comprar, de falar bem e recomendar 

a pessoas amigas. Foram destacados os resultados mais significantes, que 

apresentaram r > 0,6. Com isso, tem-se que a satisfação com a concessionária 

Motoeste tem forte relação com a possibilidade de falar bem da mesma e a 

recomendar a empresa a pessoas amigas e que a satisfação com o fabricante 

Honda tem forte relação com a possibilidade de o cliente pesquisado falar bem da 

Honda e da Motoeste e de recomendar o fabricante para pessoas amigas. 
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4.4.2 Matriz de Correlação entre as Variáveis de Consumo Consciente e 

Responsabilidade Social Empresarial 

 O Quadro 4.25 mostra a correlação entre as variáveis de consumo consciente 

C4 (Importância da Responsabilidade Social da Empresa na decisão de compra), 

Cc1 (Compromisso social da empresa como critério de compra), Cc2 (Compromisso 

ambiental da empresa como critério de compra) e Cc3 (Deixaria de comprar um 

produto de uma empresa como forma de punição) e as variáveis de RSE: A3 

(Compromisso com a comunidade onde está inserida), A4 (Bem-estar dos 

funcionários que lhe atenderam), A5 (Conhecimento dos valores e filosofias da 

Honda) e A7 (Conhecimento dos programas sociais da Honda). 

Existem evidências suficientes para afirmar que existe correlação entre a 

variável C4 (Importância da RSE na decisão de compra) e as demais variáveis (p< 

0,000001). Ou seja, através do coeficiente de correlação verifica-se que há 

evidências para afirmar que C4 está correlacionada positivamente (coeficiente de 

correlação é positivo) com A3, A4, A5 e A7, ou seja, à medida que aumenta as 

repostas em C4, as respostas para A3, A4, A5 e A7 tendem a aumentar. 

O mesmo ocorre com a variável Cc1 (compromisso social da empresa como 

critério de compra) e A3, A4 e A7 (p< 0,10), e entre a variável Cc2 (compromisso 

ambiental da empresa como critério de compra) e A3, A4 e A7 (p< 0,05).  

 

Quadro 4.25: Matriz de Correlação Consumo Consciente x Responsabilidade Social 

Empresarial . 

 A3 A4 A5 A7 

 

C4 

0,5854 0,5715 0,5857 0,5644 

p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

CC1 
0,2955 0,3592 0,2019 0,2446 

p=0,035 p=0,010 p=0,155 p=0,084 

CC2 
0,2812 0,3458 0,2121 0,2432 

p=0,046 p=0,013 p=0,135 p=0,086 

CC3 
-0,0747 -0,0197 0,0613 -0,1153 

p=0,602 p=0,891 p=0,669 p=0,421 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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Não há evidencias suficientes para afirmar que a variável Cc3 (deixaria de 

comprar um produto de uma empresa como forma de punição) esteja correlacionada 

com as demais variáveis de RSE (p-valor > 0,05). 

Através dos resultados apresentados no Quadro 4.25, os clientes que avaliam 

a RSE como um critério importante na decisão de compra, considerados 

consumidores conscientes, são também mais suscetíveis a considerar a importância 

dos fatores de RSE relativos à empresa pesquisada: A3 (Compromisso com a 

comunidade onde está inserida), A4 (Bem-estar dos funcionários que lhe 

atenderam), A5 (Conhecimento dos valores e filosofias da Honda) e A7 

(Conhecimento dos programas sociais da Honda). Para esta análise, foram 

destacados os resultados mais significantes, que apresentaram R > 0,5. Isto indica 

que, quanto maior o comportamento consciente no ato de consumir, mais 

importantes de tornam os fatores de RSE da empresa para estes clientes. 

As outras variáveis de consumo consciente Cc1 (Compromisso social da 

empresa como critério de compra) e Cc2 (Compromisso ambiental da empresa como 

critério de compra) também apresentam relação com os fatores de RSE, porém com 

menor intensidade. A variável Cc3 (Deixaria de comprar um produto de uma 

empresa como forma de punição) foi a única que não apresentou correlação com os 

fatores de RSE da empresa. 

 

4.5 Análise Descritiva do Perfil dos Consumidores Conscientes 

Para determinação dos consumidores conscientes, este trabalho considerou 

as respostas das questões C4 (Importância da Responsabilidade Social da Empresa 

na decisão de compra), Cc1 (Compromisso social da empresa como critério de 

compra), Cc2 (Compromisso ambiental da empresa como critério de compra) e Cc3 

(Deixaria de comprar um produto de uma empresa como forma de punição). O perfil 

dos clientes que responderam 9 ou 10 nestas questões foram analisados no Quadro 

4,26.  Foram destacados os resultados que ficaram acima do percentual do perfil da 

amostra, indicando que estes são  mais significativos. 
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De acordo com a análise descritiva, o perfil do consumidor consciente 

encontrado nesta pesquisa é composto em sua maior parte por mulheres, clientes 

com idade acima de 50 anos, com elevado grau de instrução (superior ou pós-

graduação) e clientes com renda acima de 30 salários mínimos.  

 

Quadro 4.26: Perfil dos Consumidores Conscientes  

 
Cc1 Cc2 Cc3 Cc4 Perfil da  

Amostra 
Sexo % % % % % 

Masculino 50,00 52,63 51,52 63,64 65,2% 
Feminino 50,00 47,37 48,48 36,36 34,8% 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00   
Idade % % % %   

21 a 30 anos 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0% 
31 a 40 anos 0,0 0,0 3,0 9,1 26,5% 
41 a 50 anos 16,7 18,75 9,1 18,2 22,9% 
51 a 60 anos 38,9 37,50 27,3 18,2 21,7% 
Acima de 60 anos 33,3 43,75 60,6 36,4 16,9% 
Não respondeu 11,1 0,00 0,00 18,2   

Total 100,00 100,00 100,00 100,00   
Grau de Instrução % % % %   

1° Grau 0,0 0,0 0,0 0,0   
2° Grau 22,2 21,1 0,0 0,0 12,2% 
Superior 55,6 52,6 66,7 45,5 57,8% 
Pós-graduação 22,2 26,3 33,3 54,5 28,9% 

Total 100,00 100,00 100,00 100,0   
Estado Civil % % % %   

Solteiro 11,1 15,8 30,30 9,09 21,8% 
Casado 61,1 52,6 63,64 54,55 63,2% 
Outros 27,8 31,6 6,06 36,36 14,9% 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00   
Renda familiar mensal % % % %   

de 5 à 10 s.m. 0,0 0,0 9,1 0,0 12,2% 

de 10 à 15 s.m. 0,0 5,3 6,1 0,0 8,5% 
de 15 à 20 s.m. 33,3 0,0 27,3 9,1 30,5% 
de 20 à 30 s.m. 5,6 15,8 6,1 9,1 7,3% 
de 30 à 40 s.m. 27,8 21,1 18,2 45,5 18,3% 
acima de 40 s.m. 16,7 21,1 30,3 27,3 22,0% 
Não respondeu 0,0 0,0 3,0 9,1   

Total 100,00 100,00 100,00 100,00   
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Este resultado é corroborado pela pesquisa do Instituto Akatu (2006) 

apresentada no Capítulo 2 deste trabalho, que mostra que as pessoas pertencentes 

às classes sociais A e B têm mais que o triplo de chances de compor o segmento 

dos conscientes. 
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4.6 Implicações Gerenciais 

Os resultados da pesquisa analisados nas seções anteriores fornecem 

importantes recursos para a gestão da satisfação dos clientes e também para a 

gestão da responsabilidade social na empresa pesquisada. 

Pela análise do perfil do cliente Honda-Motoeste pode-se verificar que são 

pessoas com grande acesso à informação e alto poder aquisitivo, caracterizando um 

alto nível de poder do cliente na relação com a empresa. Este tipo de cliente requer 

atenção especial, já que seu grau de exigência tende a ser maior.  

A pesquisa aponta que a Motoeste vem atuando de forma assertiva pelos 

dados encontrados nas avaliações de qualidade, satisfação, compromisso afetivo, 

compromisso calculado, imagem, fidelidade, preço e tratamento de reclamações, 

obtendo resultados acima do esperado em pesquisas de satisfação que utilizam o 

modelo de Johnson et al. (2001). Porém estes resultados podem estar atrelados a 

avaliação do fabricante, já que a Motoeste é a única revendedora de automóveis 

Honda no Rio Grande do Norte pois, percebe-se que a avaliação do fabricante 

Honda foi mais positiva que a da Motoeste em todas as variáveis pesquisadas. 

A variável responsabilidade social empresarial foi introduzida no modelo de 

análise para verificação de sua relação (influência) nas demais variáveis 

pesquisadas, obtendo-se resultados satisfatórios que demonstram haver relação não 

somente com a imagem da empresa, como já previsto na teoria apresentada no 

Capítulo 2 deste trabalho, mas também com a satisfação e a fidelidade dos clientes. 

A pesquisa encontrou um baixo conhecimento dos clientes pesquisados sobre 

as práticas sociais e ambientais da Honda e da Motoeste, com alto índice de 

respostas “sem opinião” ou indicando muito pouco conhecimento para estas 

questões. Também se levantou a importância dessas variáveis na decisão de 

consumo, onde os resultados indicam que o perfil de cliente Honda-Motoeste é 

sensível à questão da responsabilidade social empresarial, mas ainda não tem muita 

informação sobre o tema. 

Conclui-se, portanto, que as ações sócio-ambientais da concessionária 

Motoeste e do fabricante Honda não estão sendo comunicadas de forma efetiva 

para seu público-alvo, indicando a necessidade de uma mudança na estratégia das 

empresas. 
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Capítulo 5 

Conclusões e Recomendações 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta uma síntese da dissertação, com suas conclusões e 

recomendações. 

  

5.1 Conclusões da Pesquisa de Campo 

A realização deste trabalho contribui para a análise de modelos conceituais 

de satisfação do cliente com relação à validação das variáveis que influenciam a 

satisfação e a fidelidade do cliente e a introdução de novas variáveis relacionadas à 

Responsabilidade Social Empresarial; sendo assim, cumpriu-se o objetivo principal 

deste estudo. 

Para a realização deste trabalho, foi escolhida a Motoeste Automóveis, 

concessionária Honda em Natal-RN. A população alvo foi composta por todos os 

clientes que foram à concessionária para a execução de serviços em seus veículos 

entre os meses de março e abril de 2009, constituindo um total de 900 clientes. 

Foram aplicados 110 formulários, sendo que, para as análises desta pesquisa, 90 

foram considerados válidos.  A amostra válida apresentou resultados satisfatórios.  

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um formulário estruturado 

(Apêndice A), fundamentado no modelo de Jonhson et al. (2001), com a introdução 

de variáveis de Responsabilidade Social Empresarial relacionadas as atividades da 

empresa e ao hábito de consumo dos clientes. 
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Para a análise de dados de satisfação do cliente, foram utilizados como 

técnicas estatísticas: análise descritiva e exploratória e análises de regressão linear 

simples e múltipla.  

Os métodos utilizados para obtenção dos objetivos desta pesquisa foram 

considerados satisfatórios em virtude dos cuidados com a obtenção, organização, 

resumo, análise e interpretação dos dados para deles extrair as devidas conclusões. 

Analisando-se os resultados encontrados, conclui-se que: 

• O perfil do cliente pesquisado pode ser definido como 

predominantemente composto de pessoas adultas, com idade entre 31 e 

60 anos (71,1%), com elevado nível de instrução (86,7% com curso 

superior ou pós-graduação), casados ou com experiência anterior em 

casamento (78%), com renda familiar acima de 15 salários mínimos (78%) 

o que revela um perfil de cliente maduro, com grande acesso à informação 

e alto poder aquisitivo; 

• Os clientes pesquisados possuem grande experiência de consumo de 

veículos, já que 65,8% informaram já terem possuído mais de 5 carros; 

• Os clientes pesquisados são mais exigentes com relação à qualidade de 

produtos e serviços, pelo maior conhecimento que possuem (grande 

experiência como proprietários e usuários de veículos), maior acesso às 

informações (alto nível sócio-cultural) e pelo alto poder aquisitivo, que 

possibilita a escolha do produto pela qualidade e não apenas pelo menor 

preço; 

• O perfil do consumidor consciente encontrado nesta pesquisa é 

composto em sua maior parte por mulheres, clientes com idade acima de 

50 anos, com elevado grau de instrução (superior ou pós-graduação) e 

clientes com renda acima de 30 salários mínimos. 

• As variáveis de qualidade para a concessionária Motoeste obtiveram, de 

forma geral, uma ótima avaliação por parte dos clientes pesquisados, com 

médias individuais acima de 8,5 e modas individuais acima de 9. 

• De uma maneira geral, a satisfação dos clientes pesquisados com 

relação à Honda, à Motoeste e ao veículo se encontram em um patamar 
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maior do que o esperado. As questões de satisfação obtiveram média em 

torno de 9 e os respondentes forneceram vários depoimentos positivos 

durante a aplicação do formulário, ressaltando a satisfação com o produto 

por sua qualidade e desempenho e demonstrando orgulho por possuir um 

veículo Honda; 

• A pesquisa obteve resultados bastante positivos com relação à 

fidelidade, demonstrando uma grande propensão dos clientes a 

continuarem comprando veículos do fabricante Honda e na concessionária 

Motoeste. Porém, o resultado obtido para a fidelidade à concessionária 

Motoeste não pode ser considerado conclusivo já que a concessionária é 

revendedora exclusiva da Honda em Natal, portanto não se pode afirmar 

que os clientes permaneceriam fiéis a esta concessionária caso tivessem 

outra opção de compra; 

• A fidelidade ao modelo do veículo apresentou resultado acima do 

esperado, mas inferior aos resultados obtidos para a fidelidade ao 

fabricante e à concessionária, indicando uma propensão do cliente a 

continuar comprando veículos Honda através da concessionária Motoeste, 

porém disposto a mudar de modelo. Este comportamento é esperado, pois 

o cliente tende a querer trocar seu veículo por um modelo superior, e 

permanecer com o mesmo modelo pode significar, para o cliente, 

estagnação no nível sócio-econômico; 

• Os resultados encontrados para a avaliação do preço demonstram que o 

cliente pesquisado considera justo o valor do veículo mesmo em 

comparação com os preços de veículos de outros fabricantes; 

• A imagem da concessionária Motoeste é avaliada positivamente pelos 

clientes pesquisados, porém seu resultado é inferior ao obtido na avaliação 

da imagem do fabricante Honda. Observa-se também uma pequena queda 

na avaliação quando comparada à imagem de outras concessionárias de 

Natal, indicando que os clientes pesquisados não estão convictos dos 

diferenciais da Motoeste e, portanto, não a vêem de forma diferenciada das 

demais concessionárias; 
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• O tratamento de reclamações é considerado positivo. A quantidade de 

clientes reclamantes é considerada alta (44,32%), porém pode-se concluir 

que a concessionária obteve êxito na maneira de administrar as 

reclamações, conseguindo superar a insatisfação e recebendo uma 

avaliação positiva por parte dos clientes pesquisados; 

• Os resultados obtidos para as variáveis de compromisso afetivo se 

mostram bastante positivos, demonstrando o envolvimento emocional do 

cliente com a Honda e também com a concessionária Motoeste; 

• As variáveis de compromisso calculado se mostraram resultados 

positivos, demonstrando que o cliente pesquisado considera fazer um bom 

negócio ao comprar um veículo do fabricante Honda na concessionária 

Motoeste; 

• A qualidade geral da concessionária Motoeste é influenciada, 

principalmente, pela qualidade do atendimento (Empatia), e também pela 

Confiança e Presteza (facilidade de agendamento);  

• A satisfação com a concessionária Motoeste é influenciada mais 

fortemente pela Confiança e Qualidade Geral; 

• A Responsabilidade Social Empresarial apresentou influência na 

Satisfação com a concessionária Motoeste a partir da variável 

“compromisso com a comunidade onde está inserida”; 

• A Imagem absoluta e relativa da concessionária Motoeste é influenciada 

pela Responsabilidade Social Empresarial a partir das variáveis 

“compromisso com a comunidade” e “bem-estar dos funcionários”; 

• A influência da RSE na fidelidade à Honda é considerada pequena, 

porém, para este estudo, é importante ressaltar sua existência já que este 

pode ser analisado como um fator que se soma aos demais já conhecidos 

em estudos de satisfação e fidelidade para explicar a fidelidade do cliente; 

• A fidelidade à concessionária Motoeste não pode ser explicada pelos 

fatores de RSE analisados nesta pesquisa; 

• Dentre as variáveis de RSE, a preocupação com o bem-estar dos 

funcionários que atenderam está diretamente relacionada à qualidade do 
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atendimento, fator que explica a qualidade geral, e, por conseqüência, à 

satisfação e a fidelidade dos clientes; 

• A satisfação com o fabricante Honda, com a concessionária Motoeste e 

com o modelo do carro influencia positivamente a fidelidade dos clientes 

em todos os aspectos pesquisados, que são: possibilidade de voltar a 

comprar, de falar bem e recomendar a pessoas amigas; 

• A satisfação com a concessionária Motoeste tem forte relação com a 

possibilidade de falar bem da mesma e a recomendar a empresa a 

pessoas amigas; 

• A satisfação com o fabricante Honda tem forte relação com a 

possibilidade de o cliente pesquisado falar bem da Honda e da Motoeste e 

de recomendar o fabricante para pessoas amigas; 

• Os clientes que avaliam a RSE como um critério importante na decisão 

de compra, considerados consumidores conscientes, são também mais 

suscetíveis a considerar a importância dos fatores de RSE relativos à 

empresa pesquisada. 

 

5.2 Recomendações 

As pressões de organizações da sociedade civil, da legislação e dos 

consumidores levam a Responsabilidade Social Empresarial para dentro da 

discussão estratégica das organizações e em breve se tornará uma questão de 

sobrevivência. Os padrões de consumo e de produção atuais não são compatíveis 

com a sustentabilidade do planeta. A busca do equilíbrio se torna fundamental para 

a continuidade da vida, não apenas das empresas, mas também das pessoas. O 

consumidor desempenha um papel importante neste cenário, com poder suficiente 

para mudar a forma de atuação das empresas e até mesmo de decidir qual deve 

continuar existindo. A consciência de consumo caminha para o amadurecimento, 

surgindo a necessidade de melhor conhecer este novo consumidor. 

 A literatura sobre Responsabilidade Social e Marketing Social ressalta o ganho 

em imagem, que, de acordo com o modelo de Johnson et al. (2001), base desta 
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pesquisa, é consequente da satisfação. O estudo realizado foi capaz de demonstrar 

que a Responsabilidade Social Empresarial tem influência na imagem e também é 

um dos elementos do composto de satisfação do cliente, antecedente da imagem.  

 A utilização de pesquisas de satisfação do cliente para o conhecimento dos 

fatores que influenciam na satisfação e fidelidade do cliente é de fundamental 

importância para o desenvolvimento estratégico das empresas que buscam, não 

apenas manter-se competitiva no mercado, mas também um diferencial competitivo 

através da gestão da satisfação do cliente. 

A pesquisa deparou-se com um baixo nível de conhecimento dos clientes 

pesquisados sobre as práticas sociais e ambientais da Honda e da Motoeste, com 

alto índice de respostas “sem opinião” ou indicando muito pouco conhecimento para 

estas questões. Também se levantou a importância dessas variáveis na decisão de 

consumo, onde os resultados indicam que o perfil de cliente Honda-Motoeste é 

sensível à questão da responsabilidade social empresarial, mas ainda não tem muita 

informação sobre o tema. Recomenda-se, portanto, que as ações sócio-ambientais 

da concessionária Motoeste e do fabricante Honda sejam comunicadas de forma 

efetiva para seu público-alvo, indicando a necessidade de uma mudança na 

estratégia das empresas, assim como o monitoramento da satisfação do cliente com 

a RSE através de pesquisas sistemáticas. 
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Apêndice A 
Instrumento de coleta de dados (formulário) 
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G1

G2

G3

G4

Sem 

opinião

Q1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Q2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Q3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Q4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Q5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Q6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Q7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Q8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Q9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

S3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

P1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

P2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

P3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

1) 1 a 5 %  (    ) 2) 6 a 10%  (    ) 3) 11 a 15% (    )

4) 16 a 20% (    ) 5) mais de 20% (    ) 6) não aceitaria aumento (    )

Sem 

opinião

I1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

I2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

I3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

I4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

R1 1) Sim (    ) 2) Não (    )

Sem 

opinião

R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

R3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

R4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

A1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

A2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

A3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

A ser cliente da Honda?

A ser cliente da Motoeste?

Da Motoeste, de forma geral.

Da Honda, de forma geral.

P4

O tratamento oferecido pelos funcionários diante de suas 

reclamações?

A maneira como a Motoeste tratou o problema?

A maneira como o problema  foi resolvido?

Qual o seu sentimento com relação...

Se respondeu sim na pergunta anterior, como você avalia...

Qual o seu sentimento com relação...

Ao compromisso da Motoeste com a comunidade onde está 

inserida?

Ao bem-estar dos funcionários que lhe atenderam?

Considerando a relação custo x benefício do veículo, como você 

avalia o preço pago pelo seu carro?

Com relação aos outros modelos disponíveis no mercado, como 

você considera o preço pago pelo seu carro?

Você já fez alguma reclamação sobre o seu veículo ou sobre o 

serviço executado pela concessionária?

Você estaria disposto a pagar um pouco a mais por um veículo 

que cause menos impacto ao meio-ambiente?

Como você avalia a imagem...

Como você avalia a imagem...

Da Motoeste com relação às outras concessionárias de Natal?

Da Honda com relação aos outros fabricantes?

Até que percentual de aumento no preço você aceitaria pagar por 

um veículo que cause menos impacto ao meio-ambiente? (ex: 

menos poluente)

O modelo do seu carro?

A capacidade da Motoeste para a realização dos serviços 

oferecidos?

A facilidade para o agendamento de serviços?

O tempo para atendimento e execução de serviços?

O cumprimento dos prazos estabelecidos?

A qualidade do atendimento, de forma geral?

A qualidade geral da Motoeste?

Qual o seu grau de satisfação com relação a...

O fabricante do seu carro? (Honda)

Sua concessionária? (Motoeste)

O seu grau de confiança em relação à Motoeste?

Marque um dos quadros abaixo conforme a intensidade. Sendo 1 o extremo inferior e 10 o 

extremo superior.
QUESTÕES

Qual o CARRO/ANO/ que o Sr(a) adquiriu na última compra?

Em qual concessionária o(a) Sr(a) comprou o seu carro?

Quantos carros o(a) Sr(a) já teve? 

Quem decidiu o modelo do carro comprado?

Como você avalia... Muito Ruim Ruim

Estamos fazendo uma pesquisa sobre satisfação de proprietários de automóveis em Natal. Esta pesquisa está sendo feita pelo Programa de 

Engenharia de Produção da UFRN para um trabalho de pós-graduação. Gostaríamos de poder contar com sua colaboração e desde já 

agradecemos.

A qualidade das instalações da Motoeste quanto ao conforto, 

organização e limpeza?

As informações fornecidas sobre os produtos e serviços 

oferecidos?

Bom

Muito Barato

Muito 

Insatisfeito
SatisfeitoIndiferenteInsatisfeito Muito Satisfeito

Razoável Bom Muito Bom

Muito Caro Caro Justo Barato

Pior Igual Melhor Muito Melhor

Muito Ruim Ruim Regular

Gosto Gosto muito

Muito Bom

Não gosto nem 

um pouco
Não gosto Indiferente Gosto

Provavelmete 

Não
Indiferente

Provavelmente 

Sim
Certamente Sim

Muito Ruim Ruim Razoável

Boa Muito Boa

Muito Pior

Muito Alto Alto Justo Baixo

Gosto muito

Não gosto nem 

um pouco
Não gosto Indiferente

Muito Baixo

Certamente Não
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Sem 

opinião

A5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

A6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

A7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

A8 O nível de preocupação da Honda com as causas sociais? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

A9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

A10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

A10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

A11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

A12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

A13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

C2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

C3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

F1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

F2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

F3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

F4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

F5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

F6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

F7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

F8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

F9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

Cc1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Cc2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sem 

opinião

Cc3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Pe 1 Sexo (   2   )

Pe 2

Pe 3 Grau de instrução 1o grau  (   1   ) 2o grau (   2   )

Pe 4 Estado Civil Solteiro (   1   ) Casado (   2   ) Outros (   3   )

(   1   ) De 1.396,00 a 2.325,00 (5sm) (   2   )

De 2.326,00 a 4.650,00 (10 sm) (   3   ) De 4.651,00 a 6.975,00 (15sm) (   4   )

De 6.976,00 a 9.300,00 (20 sm) (   5   ) (   6   )

De 13.951,00 a 18.600,00 (40 sm) (   7   ) (   8   )Acima de 18.601,00

Superior (   3   ) Pós-graduação (   4   )

Pe 5 
Renda Familiar mensal (soma das rendas de todos que moram na 

sua casa)

Até R$ 1.395,00 (3sm)

De R$ 9.301,00 a 13.950,00 (30sm)

Certamente Sim

Você deixaria de comprar um produto de uma empresa como 

forma de punição?

Perfil

Masculino    (   1   ) Feminino

Ano de Nascimento

Indiferente
Provavelmente 

Sim
Certamente Sim

O compromisso social da empresa?

O compromisso ambiental da empresa?

Certamente Não
Provavelmente 

Não
Indiferente

Provavelmente 

Sim

Da Honda?

Da Motoeste?

Do mesmo modelo?

Nas suas compras em geral, você utiliza como critério... Certamente Não
Provavelmente 

Não

Qual a possibilidade de recomendar a pessoas amigas um 

carro...
Certamente Não

Provavelmente 

Não
Indiferente

Provavelmente 

Sim
Certamente Sim

Indiferente
Provavelmente 

Sim
Certamente Sim

Da Honda?

Da Motoeste?

Do seu carro (modelo)?

Da Honda?

Da Motoeste?

Do mesmo modelo?

Qual a possibilidade de falar bem... Certamente Não
Provavelmente 

Não

Muito Grande

Como você avalia a importância da Responsabilidade Social da 

Empresa na decisão de compra?

Qual a possibilidade de voltar a comprar um carro... Certamente Não
Provavelmente 

Não
Indiferente

Provavelmente 

Sim
Certamente Sim

Como você avalia a localização da Motoeste em relação às outras 

concessionárias?

Nenhuma Pequena Alguma Grande

Muito Pequena

Como  você avalia as perdas econômicas em mudar de fabricante 

na próxima compra?

Muito Pior Pior Igual Melhor Muito Melhor

Pequeno Algum Grande Muito Grande

Como você avalia os ganhos econômicos por ter comprado um 

carro Honda em detrimento de modelos similares de outros 

fabricantes?

Muito Grande Grande Algum Pequena

A marca Honda, para divulgar que comprou um carro deste 

fabricante?

A marca Motoeste, para divulgar que é cliente desta 

concessionária?

O nome do modelo do seu carro, para divulgar que tem um igual?

Os projetos sócio-ambientais apoiados pela Honda ou pela 

Motoeste, para apoiar esta prática?

Nenhum

Muito Bom

O nível de preocupação da Honda com as questões ambientais?

Você usaria uma camisa com... Certamente Não
Provavelmente 

Não
Indiferente

Provavelmente 

Sim
Certamente Sim

Qual o seu nível de conhecimento dos programas ambientais da 

Honda?

Caso tenha respondido acima de 7 na questão anterior, como 

você avalia...
Muito Ruim Ruim Regular Bom

Regular Bom Muito Bom

Muito pequeno Pequeno Algum Grande Muito Grande

Qual seu nível de conhecimento dos valores e filosofias da 

Honda?

Qual seu grau de identificação com os valores e filosofias da 

Honda?

Qual o seu nível de conhecimento dos programas sociais da 

Honda?

Caso tenha respondido acima de 7 na questão anterior, como 

você avalia...
Muito Ruim Ruim

Muito pequeno Pequeno Algum Grande Muito Grande
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Apêndice B 
Histogramas das variáveis de qualidade 
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Figura B.1 – Avaliação da qualidade das instalações da concessionária  

(variável Q1) 
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Figura B.2 – Avaliação das informações fornecidas sobre produtos e serviços 

(variável Q2) 
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Figura B.3 – Avaliação do grau de confiança na concessionária 

(variável Q3) 
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Figura B.4 – Avaliação da capacidade da concessionária para a realização dos serviços oferecidos 

(variável Q4) 
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Figura B.5 – Avaliação da facilidade para o agendamento de serviços 

(variável Q5) 
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Figura B.6 – Avaliação do tempo para atendimento e execução de serviços 

(variável Q6) 
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Figura B.7 – Avaliação do cumprimento dos prazos estabelecidos 

(variável Q7) 
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Figura B.8 – Avaliação do atendimento de forma geral 

(variável Q8) 
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Apêndice C 
Histogramas das variáveis de imagem 

 
 



117 

 

 
I2 

5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

25

30

35

40
F

re
q

ü
ên

ci
a

Média = 9,09
Desvio-padrão = 1,03
N = 89

 
Figura C.1 – Avaliação da imagem da Honda, de forma geral 

(variável I2) 
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Figura C.2 – Avaliação da imagem da Motoeste com relação às outras concessionárias de Natal 

(variável I3) 
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Figura C.3 – Avaliação da imagem da Honda com relação aos outros fabricantes 

(variável I4) 
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Apêndice D 
Histogramas das variáveis de tratamento de 

reclamações 
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Figura D.1 – Avaliação do tratamento oferecido pelos funcionários diante das reclamações 

(variável R2) 
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Figura D.2 – Avaliação da maneira como o problema foi resolvido  

(variável R4) 
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Apêndice E 
Histogramas das variáveis de compromisso calculado 
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Figura E.1 – Avaliação das perdas econômicas em mudar de fabricante na próxima compra 

(variável C2) 
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Figura E.2 – Avaliação da localização da Motoeste em relação às outras concessionárias  

(variável C3) 
 




