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RESUMO 

 

A fidelidade dos clientes tornou-se fator estratégico para a sustentabilidade do negócio 

das empresas. E para torná-las competitivas é importante identificar os fatores que os 

clientes levam em consideração para escolher a empresa em que irão comprar o 

produto/serviço. Esta dissertação de mestrado objetiva conhecer os fatores que 

influenciam a satisfação e fidelidade dos clientes em postos de combustíveis de 

Natal/RN, tomando como base o modelo norueguês de índice de satisfação do 

consumidor. A pesquisa teórica foi fundamentada nos conceitos de estratégia, qualidade 

nos serviços, satisfação e fidelidade do cliente e especificamente nos índices nacionais 

de satisfação do cliente. O método utilizado foi descritivo-explicativo, com aplicação de 

uma pesquisa do tipo survey, no período de 15 de março à 15 de abril de 2013, com 391 

clientes de postos de combustíveis. Foram considerados na análise relacional oito 

constructos: qualidade, preço, reclamação, satisfação, imagem, fidelidade, afetividade e 

compromisso calculado. Para a satisfação dos clientes, os fatores que influenciam 

resultaram em: qualidade do combustível; habilidades técnicas dos vendedores e tempo 

de atendimento. Para a fidelidade do cliente, os fatores que influenciaram resultaram 

em: imagem, sentimento em relação a bandeira distribuidora, localização do posto e 

satisfação geral com o posto.  

 

Palavras-chaves: qualidade, estratégia, satisfação, fidelidade, cliente, postos de 

combustíveis. 
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ABSTRACT 

 

The customer loyalty became strategy factor for the sustainability of business 

enterprises. And will be them competitive is important to describe the factors than the 

consumers consider for to choose the business than will buy the product or service. The 

dissertation objective is to know the factors that influence the consumer’s satisfaction 

and loyalty in gas stations of Natal/RN, using the index national of customer 

satisfaction. The literature review was directed for strategy concepts, service quality, 

satisfaction and fidelity consumer and index national of customer satisfaction. The 

method used was descriptive-explicative, with application of a survey, from march 15 

until april 15 of 2013, with 391 consumers of gas station. In relational analysis, we 

considered eight constructs: quality, price, complaints, satisfaction, image, loyalty, 

affection and commitment calculated. For customer satisfaction, the factors that 

influence have resulted in fuel quality, technical skills of vendors and duration of 

service. For customer loyalty, the factors that influence resulted in: image, feeling for 

distributor flag post, location and overall satisfaction with the gas station. 

 

Keywords: quality, strategy, satisfaction, loyalty customer, gas station. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação de mestrado apresenta um estudo de postos de combustíveis no 

que concerne a fatores que influenciam a satisfação e fidelidade dos clientes, aplicando 

uma pesquisa de satisfação com clientes de postos de combustíveis de uma rede 

localizada na cidade de Natal/RN, se baseando nos construtos referenciados no Modelo 

Nacional de Satisfação do Cliente proposto por Johnson et al. (2001). Neste capítulo 

serão apresentados a contextualização da pesquisa, caracterização do mercado, assim 

como os objetivos e justificativa e mostrará como foi organizada a referida dissertação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A competitividade já é atuante no mercado há um bom tempo, seja no setor 

primário, secundário ou terciário. É importante ressaltar que a existência de 

concorrência no mercado de qualquer área de atuação ou segmento existe diante das 

mudanças de necessidades dos clientes. Os clientes exercem em seu cotidiano de vida, o 

direito de escolha por um estabelecimento frente a muitos outros, assim como também a 

consciência de dever dos estabelecimentos em lhe oferecer um serviço repleto de 

benefícios, como melhor preço, melhor qualidade, melhor atendimento, mais formas de 

pagamento, mais capacitação e treinamento entre outros indicadores. 

Pode-se dizer ainda que quanto maior for a demanda do mercado para tal 

serviço, maior será também a oferta por esse mesmo serviço. Se há maior procura por 

um determinado serviço, os empresários irão ali vislumbrar uma fonte de recursos e 

abrirão novos segmentos de atuação ou ampliarão seus próprios negócios ou empresas a 

fim de inserir àquele serviço que é procurado pelo cliente atual ou potencial. 

Nessa oportunidade de negócio os empresários tentarão obter mais lucros, cuja 

busca incessante poderá levar a atingir um grau de maturidade no mercado para os 

clientes/consumidores. Chegará um momento em que o mercado terá uma desigualdade 

entre oferta e demanda, desta vez a oferta será superior à demanda, o que significará 
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mais empresas oferecendo o mesmo serviço para uma quantidade desproporcional de 

clientes/consumidores. 

Essa dinâmica propicia uma disputa pelo consumo no mercado, onde os 

empresários terão que inserir em seus processos fatores diferenciais que façam o 

cliente/consumidor optar em comprar seu serviço ao invés de comprar o serviço da 

empresa concorrente. Esse aumento concorrencial fez surgir fatores competitivos que 

fazem com que as empresas venham competir no propósito de ganhar cliente, e de se 

fazer preferência, tentando requerer a presença do fator fidelidade. Segundo Porter 

(2004), a competitividade depende da capacidade de sua indústria de inovar e melhorar, 

gerando maiores atributos para a competitividade. 

As empresas conquistam uma posição de vantagem em relação aos melhores 

competidores do mundo em razão das pressões e dos desafios. Elas se beneficiam da 

existência de rivais internos importantes, de uma base de fornecedores mais eficazes e 

de clientes locais exigentes. A tendência é a busca de melhoria por apenas uma única 

razão: ser melhor que o concorrente. 

Essa teoria tornou-se mais relevante a partir do momento em que as empresas 

passaram a perceber que o fator fidelidade é fundamental para ganho de 

competitividade, e consequente garantia de retorno financeiro.  Segundo Reichheld 

(1996), aumentar a retenção dos clientes da empresa em apenas 5% pode trazer, como 

consequência, um aumento de até 100% no seu lucro, dependendo do tipo de empresa. 

Essa competitividade existe dentro da indústria e do comércio, porém, no início 

do século XX, somente três em cada dez trabalhadores nos Estados Unidos estavam 

empregados no setor de serviços. Os demais atuavam na indústria e na agricultura. Em 

1950, o nível de empregos na área de serviços atingia 50% da força de trabalho. Hoje o 

setor de serviços norte-americano emprega aproximadamente 80% dos trabalhadores. 

Durante os últimos 90 anos testemunhou-se uma evolução na sociedade que, deixou de 

ser predominantemente baseada na manufatura para ser baseada em serviços 

(FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010). 

No caso do Brasil não é diferente. Segundo dados do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2011), a relevância do setor terciário 

(que envolve as atividades de comércio e de serviços) vem ganhando a atenção de 
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investidores e governos no Brasil. Em 2009 o setor de serviços correspondeu a 68,5% 

do PIB brasileiro. Apenas entre as empresas cuja atividade principal estava no âmbito 

dos serviços empresariais não financeiros, o IBGE estimou em 2008 a existência de 

879.691 empresas, que tiveram uma receita operacional líquida de mais de 680 bilhões 

de reais e empregaram 9,2 milhões de pessoas (Pesquisa Anual de Serviços - PAS 2008, 

do IBGE). 

Além disso, em 2008 o setor terciário respondeu por 77,3% dos empregos 

formais do País, com as atividades de serviços, comércio e construção civil 

representando 54,6% da População Economicamente Ativa. Destes empregos, 52% 

foram gerados por microempresas e empresas de pequeno porte – que representam 98% 

dos estabelecimentos comerciais do setor terciário brasileiro (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2011). 

Para grande parte das pessoas, serviço é sinônimo de servidão e traz à mente a 

imagem de trabalhadores preparando hambúrgueres e atendendo mesas. Entretanto, com 

o crescimento desse setor, ele não pode mais ser descrito como composto somente de 

empregos mal remunerados e desinteressantes em lojas de departamento ou restaurantes 

(FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010). A preocupação com essa atividade está 

aumentando na medida em que a necessidade do consumidor também aumenta, 

juntamente com seu alto nível de exigência. 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010) acrescenta que o crescimento do setor de 

serviços produziu uma economia nacional menos cíclica. Os empregos nas indústrias de 

serviços realmente aumentaram, enquanto os empregos nas áreas de manufatura 

diminuíram. Esse fato sugere que os consumidores estão inclinados a adiar a compra de 

produtos, mas não a sacrificar serviços essenciais, como educação, telefonia, bancos e 

saúde, e serviços públicos, como policiamento e bombeiros. 

A concorrência, que em alguns anos, já é evidenciada em todo o mercado 

consumidor, inclusive no mercado de combustíveis, possui inúmeras tentativas de 

diminuição, por meio das empresas em questão, para que não sejam abatidas por falta 

ou redução de clientes, e consecutiva diminuição de venda e lucro podendo chegar até 

sua inexistência na sociedade. 
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As tentativas utilizadas pelas empresas para não se deixar abater pela 

concorrência, vai de encontro com os desejos ou exigências dos clientes, da mesma 

forma em que a satisfação do cliente é a satisfação da empresa, e essa teoria traduz a 

obrigatoriedade da empresa em saber o que o cliente deseja. Mas vale salientar ainda 

que os desejos do cliente, no dia de hoje não são os mesmos de cinco anos atrás. As 

necessidades dos clientes estão passando por constantes metamorfoses e as empresas 

devem estar antenadas a tal situação. 

Um dos serviços que leva à dependência do consumidor é o de abastecimento de 

veículos. Ao levar à tona a questão concorrencial nos postos revendedores de 

combustíveis, é importante retratar alguns acontecimentos nesse mercado, incluindo 

também a popularização dos automóveis. À medida que os automóveis foram se 

popularizando, a necessidade de postos de combustíveis foi aumentando. As técnicas de 

produção em massa permitiram à população acesso aos automóveis. Esse aumento de 

proprietários de veículos resultou em uma grande demanda por postos de 

abastecimento, evidenciando o aumento da concorrência. 

Com essas discussões, ressaltam-se como as transformações no contexto 

competitivo-concorrencial vêm afetando qualquer tipo de segmento mercadológico, 

principalmente o setor de serviços. Entretanto, no tocante à problemática, se faz 

necessário uma discussão sobre os aspectos relevantes ou não nos postos revendedores 

de combustíveis. Aspectos estes que são decisivos para o cliente optar pelo 

abastecimento em um determinado estabelecimento. Quando levados em consideração, 

tais aspectos provocam mudanças nas estratégias de atuação destas organizações. 

 A importância de um estabelecimento de serviço se expor à sociedade quando se 

percebe que a sobrevivência desta atividade é diretamente proporcional à satisfação do 

consumidor, visto que as empresas de serviços têm a oportunidade de construir relações 

de longo prazo, e conhecer seus clientes é uma significativa vantagem competitiva para 

uma organização de serviços. Ganhar cliente no mercado significar competir em várias 

dimensões. Os clientes baseiam suas decisões de compra em muitas variáveis, incluindo 

preço, conveniência, reputação e segurança, etc. A importância de uma variável 

específica para o sucesso de uma empresa depende da competitividade do mercado e 

das preferências de cada cliente (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010). 
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 Diante do exposto, o problema de pesquisa do presente estudo se resume a 

seguinte questão: Quais são os principais fatores que influenciam a satisfação e 

fidelidade dos clientes em postos de combustíveis? 

Deve ser inserida também no contexto problemático, a importância do 

conhecimento da percepção do consumidor a fim de estarem fortemente atuantes e 

inseridos no grupo de empresas mais competitivas. Dessa forma, a busca pela solução 

do problema exposto será bastante focada na visão do cliente, procurando conhecer os 

principais fatores que influenciam a fidelidade neste tipo de serviço. 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS 

 

Ao levar à tona a questão concorrencial nos postos distribuidores de 

combustíveis, é importante retratar os acontecimentos nesse mercado. Desde o ano de 

1897 que a disputa por Petróleo vem acontecendo no Brasil. Terras eram exploradas por 

fazendeiros a fim de encontrar petróleo, porém, sem sucesso. Até que em 1938 criou-se 

o Conselho Nacional de Petróleo, que dizia que as jazidas eram bens da União, mesmo 

sem terem sido encontradas. E em 1953 o presidente no comando criou a Petrobras. A 

lei garantia ao Estado o monopólio da extração de petróleo do subsolo. Devido ao 

tamanho das reservas, o país importava 90% do petróleo que consumia. 

A partir de 1974, a Petrobras passou a procurar esse bem tão rico em alto mar, e 

obteve confirmação dois anos depois com a perfuração do primeiro poço. No decorrer 

dos anos, o petróleo foi sendo alvo de algumas crises. As crises ocorreram por alguns 

motivos como o impedimento no transporte para a distribuição do produto pelos países 

exportadores e o aumento nos preços em mais de 300% devido à diminuição da 

produção. 

O monopólio da principal empresa de petróleo foi quebrado, e abriu o mercado 

para o avanço no desenvolvimento deste segmento. 

O Petróleo é usado como base para a fabricação dos mais variados produtos, 

entre eles destacam-se a gasolina e o óleo diesel, que servem de combustível para 

grande parte dos automóveis que circulam no mundo. Esse combustível chega até o 

consumidor final através de postos revendedores. Pode-se considerar um Posto de 
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abastecimento ou Posto de combustível como uma instalação que vende combustíveis e 

lubrificantes para veículos a motor. 

À medida que os automóveis foram se popularizando, a necessidade de postos de 

gasolina foi aumentando. As técnicas de produção em massa permitiram à população 

acesso aos automóveis. Esse aumento de proprietários de veículos resultou em uma 

grande demanda por postos de abastecimento, evidenciando o aumento da concorrência. 

Durante mais de 50 anos o Estado brasileiro através da regulamentação do setor 

obrigou a vinculação da “bandeira” a uma determinada distribuidora, sob a perspectiva 

de um controle mais eficaz do produto comercializado. A partir da década de 90, 

durante o mandato do presidente Fernando Collor, as normas que regulamentavam o 

setor passaram a ser gradativamente alteradas, no sentido de diminuir a intervenção 

estatal. 

Assim, os postos revendedores de combustíveis não estavam mais obrigados a se 

vincularem a uma única distribuidora, permitindo a implantação dos chamados postos 

bandeira branca, que nada mais são do que o fato do posto revendedor não ostentar mais 

a marca de qualquer distribuidora (COTTA e DALTO, 2010). Esse fato permite ainda 

mais o surgimento de novos postos no mercado, o que favorece a concorrência, e 

dificulta aos gestores desse tipo de organização o monopólio de clientes, tendo eles que 

se diferenciarem de alguma forma para se favorecer e, assim manter e ganhar clientes. 

Em uma organização de serviço como um posto revendedor de combustível, é 

importante ressaltar a presença da atividade de serviço misturada à presença do produto 

como um bem. Ao receber um cliente, um posto de combustível oferece-lhe não 

somente a venda do seu produto principal (o combustível), mas também um conjunto de 

diferentes produtos e serviços, que devem ser tratados como recursos diferenciais da 

empresa. 

Pode-se tratar a venda do combustível como uma operação básica por que da 

mesma forma também será encontrado em todos os outros postos revendedores de 

combustíveis. Já no caso do conjunto dos demais produtos e serviços, cuja presença é 

escolha da administração de cada posto, cada qual buscando o seu diferencial, com a 

liberdade de uso das mais variadas estratégias para chamar a atenção do consumidor e 

trazê-lo para a sua empresa. É por esse motivo que tais organizações estão deixando de 
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ser meros postos de gasolina ou combustíveis e estão se transformando em postos de 

serviços. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo Geral 

 

A ampliação do setor de combustíveis causada pelo crescimento econômico em 

conjunto com a dependência do mercado consumidor, resultou em um aumento do 

número de empresas nesse mercado, e fez com que estas sentissem a necessidade de 

utilizar técnicas diferenciadas de estratégia, para competir por uma maior fatia de 

mercado, fidelizando seus clientes. 

De tal modo, esse trabalho tem por objetivo principal, identificar os fatores que 

influenciam a satisfação e fidelidade dos clientes em postos de combustíveis de uma 

rede. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

Foram identificados, associados ao objetivo geral desse trabalho, os seguintes 

objetivos específicos: 

 Conhecer o estado da arte sobre os temas estratégia, qualidade de 

serviços, satisfação e fidelidade dos clientes e índices nacionais de 

satisfação do cliente; 

 Definir e elaborar um instrumento de análise para o tipo de 

pesquisa survey. 

 Coletar dados junto aos clientes de postos de combustíveis de uma 

rede da cidade de Natal-RN 

 Analisar os fatores que influenciam a fidelidade dos clientes em 

postos de combustíveis, por meio da análise estatística. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Para contextualizar mais profundamente a relevância e justificativa deste estudo, 

faz-se necessário dividi-lo em três vertentes, onde a primeira tratará da ótica pessoal, 

relatando os motivos pessoais do autor para a escolha do referido tema e do tipo de 

abordagem. A segunda vertente de justificativa relata o motivo da escolha do tema deste 

trabalho levando em consideração a relevância para o ambiente acadêmico. Já a terceira 

vertente da justificativa vai pleitear a importância de tal estudo para a sociedade, 

expondo o possível uso das informações aqui exibidas. 

Como fator de justificativa pessoal, esse mesmo tema foi abordado 

anteriormente em trabalho de conclusão de curso do mesmo autor, discutindo a questão 

estratégica do segmento de postos de combustíveis. A escolha do tema foi favorecida 

pela realização de estágios do autor no mesmo segmento, assim demonstrando um 

interesse em estudar esse tipo de mercado sob a ótica de estratégia de mercado, já 

inserindo o fator concorrencial e competitivo. 

Para defender a justificativa acadêmica, valem ressaltar a presença de 

monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado com o tema qualidade como 

fator estratégico, assim como também a apresentação de estudos no mercado de 

combustíveis, principalmente ao que se destinam aos postos revendedores. Assim, 

foram realizadas pesquisas nas principais bases de dados, como também em revistas e 

periódicos da área de engenharia de produção e nos anais dos principais congressos da 

área e não foi possível encontrar um número significativo de estudos que relatassem um 

guia de fatores que irão influenciar a fidelidade dos clientes em postos de combustíveis. 

Foi possível encontrar estudos que se restringem a outras áreas do mercado, em 

sua maioria área de saúde e turismo, ou estudos em grandes distribuidoras de 

combustíveis como Petrobras. Assim, auxiliar o ambiente acadêmico no aumento de 

estudos/pesquisas a respeito do tema estratégia, utilizando estudos de casos reais, no 

que diz respeito a fazer a ponte entre o conhecimento teórico e o prático é a principal 

justificativa. 

Diante da grande demanda por combustíveis, e da quantidade da concorrência 

nesse mercado, empresas são obrigadas a estudar técnicas que sirvam de argumento 
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para influenciar clientes/consumidores a se tornarem fiéis a um único posto revendedor. 

Daí vê-se a importância de estudar e empregar fatores diferenciais para fazer o 

diferencial da revendedora. 

Para ter-se uma ideia da concorrência nesse setor, é importante ressaltar o 

crescimento desse mercado. O mercado de postos de combustíveis cresceu 

abruptamente nos últimos 10 anos, aproximados 108%. Em 2002 o Brasil registrou 

35.523.633 veículos, dos quais quase 65% eram automóveis, enquanto que no mês de 

julho de 2012, foram registrados 73.699.403 veículos dos quais quase 57% são 

automóveis. No Rio Grande do Norte, esse aumento foi de 173% (DENATRAN, 2012). 

Quanto ao número de postos revendedores, o quadro 1.1 mostra a mudança no número 

de postos revendedores de combustíveis durante os anos 2001 à 2011, presentes no 

Brasil, no Nordeste e no estado do Rio Grande do Norte. 

Quadro 1.1 – Número de postos de combustíveis 

 Nº postos no Brasil Nº postos no Nordeste Nº postos no RN 

2001 32.697 5.454 445 

2002 29.804 5.019 409 

2003 31.435 5.649 448 

2004 33.620 6.247 485 

2005 35.585 6.963 512 

2006 34.709 6.950 514 

2007 35.017 7.265 526 

2008 36.730 7.835 561 

2009 37.973 8.149 522 

2010 38. 235 8.363 545 

2011 39.027 8.743 549 

Fonte: ANP (2012). 

 

Sendo assim há uma necessidade desse tipo de produto por parte da população. 

E é essa necessidade que faz com que os empresários envolvidos em todas as partes 

dessa grande cadeia passem a atuar de maneira competitiva, visualizando pontos 



 

10 

 

estratégicos a serem implantados, para que através deles possam se tornar mais 

concorrentes na busca por uma maior fatia do mercado, conseguindo um alto nível de 

satisfação do consumidor com consequente aumento de fidelização. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação foi organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo é 

destinado à introdução do trabalho, discorrendo sobre o tema abordado na dissertação, e 

tratando de forma geral a contextualização da fidelidade do cliente em empresas de 

serviços, e relatando a justificativa para a escolha do referido tema, o problema de 

pesquisa o qual a dissertação se propõe a solucionar, assim como também os objetivos 

geral e específicos que serão trabalhados para que o problema de pesquisa possa ser 

resolvido. 

O segundo capítulo aborda o tema da dissertação relacionado à literatura. Neles 

serão discorridos os conceitos teóricos necessários para o entendimento da pesquisa, 

como a questão da qualidade, porém relacionada ao fator estratégico, fazendo alusão às 

ferramentas BSC – Balanced ScoreCard e Matriz Importância-Desempenho; a qualidade 

em operações de serviços; indicadores como a satisfação e a fidelidade do cliente; e os 

modelos de índices nacionais de satisfação do cliente. Todos os temas abordados nesse 

capítulo irão compor a fundamentação teórica da dissertação. 

Como a pesquisa trata-se de um estudo aplicado, faz-se necessário perfeito 

entendimento dos procedimentos que serão realizados para a análise do caso real, assim 

o capítulo três será destinado à discussão do método de pesquisa, divididos em 

caracterização da pesquisa; e procedimento da pesquisa, onde irão ser discutidos fatores 

como população, plano amostral, coleta de dados, e análise dos dados. 

O capítulo quatro se encarregará de descrever os resultados da pesquisa de 

campo, ou seja, lá serão descritas as atuações da empresa onde a pesquisa foi realizada, 

no tocante à qualidade e satisfação, assim como também são discutidos os resultados 

encontrados na pesquisa. 

O capítulo cinco apresenta as considerações finais realizando uma síntese da 

trajetória da pesquisa. E por fim, encontram-se as referências bibliográficas que foram 

utilizadas para elaborar o trabalho. A figura 1.1 ilustra a estrutura da dissertação. 
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Figura 1.1 – Estrutura da dissertação 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2012)
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CAPÍTULO 2 

GESTÃO DA SATISFAÇÃO E FIDELIDADE DO CLIENTE 

 

Neste capítulo será apresentada uma revisão da literatura retratada em toda essa 

dissertação. Inicialmente o tema abordado será sobre a qualidade, fazendo relação com 

o fator estratégico, passando ainda por algumas ferramentas da estratégia como o 

Balanced Scorecard e a Matriz de Importância-Desempenho. Posteriormente serão 

abordados os temas qualidade nos serviços; satisfação e fidelidade do cliente; e modelos 

índices nacionais de satisfação do cliente. 

 

2.1 A QUALIDADE COMO FATOR ESTRATÉGICO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

Muitos autores consideram que a definição da qualidade é formada sob vários 

aspectos e diante de segmentos ou propósitos diferentes. Na realidade há uma grande 

discussão sobre o que seria a qualidade, ou sobre a melhor definição para este termo. 

Para Combe e Botschen (2002) a qualidade é um fenômeno complexo, com base na 

percepção de indivíduos com diferentes perspectivas sobre a qualidade dos produtos e 

serviços. Combe e Botschen (2002) ainda acrescenta que tais percepções foram 

construídas por meio da experiência passada pelos indivíduos e pelo próprio consumo 

em vários contextos. 

Mas o que se sabe é que nos dias de hoje, a qualidade é importante para o 

cliente, e ao afirmar essa colocação pode-se ainda fazer inferência ao termo tão 

globalizado que é a concorrência. Facchini (2010), em seu trabalho, afirma que a 

contínua busca pela excelência no atendimento e satisfação dos clientes como fator de 

lucratividade, é influenciada principalmente por aspectos concorrenciais de mercado, e 

tem exigido esforços estratégicos das organizações. 

Tal concorrência propicia um processo constante de alteração também nas 

necessidades do consumidor, sejam elas pessoais ou profissionais, e aumento do poder 

de compra. Por estarem mais inseridas no mercado, passam a possuir maior renda, com 

consequente maior poder de compra, cuja utilização estará sempre voltada para o 

benefício próprio, como o maior conforto.  
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Este conforto é traduzido em maior frequência em restaurantes, em salões de 

beleza e até em postos de combustíveis. Os restaurantes serão mais frequentados talvez 

pela falta de tempo de preparar a própria comida em casa. Os salões de beleza talvez 

também sejam mais frequentados pela falta de tempo de manter padrões de beleza por si 

própria, como também pela necessidade de usar mais recursos de beleza para se manter 

aparentemente impecáveis frente ao trabalho que é exercido. Os postos de combustíveis 

serão mais frequentados pela necessidade de estar mais rapidamente em muitos locais, 

inclusive o local de trabalho, e também pelo aumento da condição de compra de 

veículos, que se tornou possível pelo aumento do trabalho e da renda. 

Combe e Botschen (2002) diz que é por isso que a qualidade encapsula tempo e 

outras dimensões contextuais que contribuem para a complexidade do que é 

essencialmente uma avaliação subjetiva da qualidade de bens e/ ou serviços pelo 

consumidor. Afinal, cada consumidor possui sua exigência, sua necessidade e seu 

padrão do quem tem mais qualidade. Mas, no todo, é notório que o consumo aumenta 

mais a cada ano, assim como, exigência e concorrência. Pode-se dizer então, que manter 

um alto nível de qualidade não é mais uma ação comum, e sim uma ação estratégica. 

Na atualidade, o termo Estratégia está presente em comentários de qualquer 

setor atuante no mercado e no cotidiano de especialistas ou pessoas leigas. E é um termo 

difícil de ser abordado por possuir diferentes perspectivas de análise. Está presente 

quando uma empresa articula sua estratégia e escolhe tomar uma direção, em vez de 

outra. 

O conceito de estratégia está unido a outros conceitos como metas e objetivos.  

Assim, falam em estratégia englobando diversos conceitos. Estratégia é definida por 

Slack et al. (2009) como o padrão global de decisões e ações que posicionam a 

organização em seu ambiente e que pretendem alcançar suas metas de longo prazo. 

Assim, as empresas tomam decisões estratégicas que determinam a direção geral de um 

empreendimento. E a definição que mais se ajusta aos novos paradigmas é a de 

Mintzberg: “... estratégia representa uma adaptação entre um ambiente dinâmico e um 

sistema de operações estável. É uma concepção de organização, de como esta se ajusta 

continuamente ao ambiente em que está inserida” (PAIVA et al., 2009). 

A estratégia realizada por uma organização não é alcançada apenas pela 

estratégia de planejamento, mas é também influenciada pelas estratégias emergentes que 
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aparecem por meio de oportunidades. A estratégia é capaz de determinar a posição que 

uma organização irá ocupar no segmento da indústria e do mercado, assim com também 

os objetivos particulares e a alocação dos recursos. A estratégia é a cultura que orienta 

os mebros da organização (LEONARD e MCDAM, 2002). 

Ao desenvolverem estratégias, as empresas precisam considerar dois grupos de 

questões. O primeiro é o conteúdo da estratégia, ou seja, as decisões específicas que são 

tomadas para alcançar objetivos específicos. E o segundo grupo relaciona o processo de 

como essas estratégias são de fato, ou seja, é o procedimento usado dentro de uma 

empresa para formular sua estratégia. Um fator predominantemente estratégico utilizado 

para ganhar e manter clientes nas organizações é a qualidade. Na atualidade exige-se 

uma utilização conjunta da estratégia e da qualidade. 

A gestão estratégica da qualidade em si não é uma expressão nova, o termo e 

conceito foram introduzidos por Garvin (1988), que afirmou que o início da gestão 

estratégica da qualidade não pode ser datado precisamente, mas afirma que muitos têm 

insistido que a qualidade pode ser vista como uma arma competitiva. 

Livsey (1993) falou da necessidade natural para alinhar programas de qualidade 

com a estratégia de negócio para garantir que os esforços de qualidade reflitam os 

objetivos de longo prazo da organização. Aqui, o cliente é considerado como 

influenciador do mercado (LEONARD e MCDAM, 2002).  Combe e Botschen (2002) 

acrescenta que é a partir dessa perspectiva, que as estratégias para a gestão da qualidade 

não devem ser consideradas isoladamente, mas integradas com as estratégias 

corporativas e de negócios para fornecer um quadro mais amplo. 

A melhoria contínua da qualidade parece ser uma estratégia melhor do que o 

estabelecimento de normas de qualidade estáveis. O impacto estratégico da qualidade é 

tão abrangente que as empresas que não aceitam a qualidade como uma medida, contra 

a qual todos os esforços das empresas são medidos, não serão bem posicionadas no 

mercado do futuro. Qualidade estratégica vai além da vantagem competitiva por meio 

da excelência funcional. Uma consequência da necessidade de uma iniciativa de 

qualidade em toda a empresa é que a formulação de tal estratégia deve envolver todos 

os níveis de gestão (CALINGO, 1996). 
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Segundo Calingo (1996), são quatro os fundamentos estratégicos de 

planejamento (1) melhoria contínua na qualidade de bens e serviços; (2) maior 

capacidade de resposta desde o desenvolvimento até a fabricação e venda para a 

utilização final; (3) maior flexibilidade na adaptação às necessidades dos clientes, e (4) 

redução de custos através da melhoria da qualidade e não de valor agregado ou 

eliminação de resíduos. 

Finalmente, a gestão estratégica da qualidade é alcançada quando o 

planejamento estratégico e o planejamento de qualidade estão fundidos em um processo 

contínuo devido a um livre fluxo de informações entre os planejadores estratégicos e os 

planejadores de qualidade (CALINGO, 1996). 

Para Paladini (2002), a implantação de pontos de qualidade, garantindo 

estratégia na organização, para buscar satisfação do cliente e consequente fidelidade 

requer uma avaliação de efeito por meio de indicadores. Portanto, um sistema de 

indicadores estratégicos, que podem medir a dimensão dos clientes e as dimensões 

internas da empresa, pode-se utilizar de ferramentas como o BSC – Balanced Scorecard 

e a Matriz Importância-Desempenho. 

 

2.1.1  BSC – Balanced Scorecard 

 

Para atuar em um ambiente que se torna cada dia mais complexo, os 

estrategistas, gerentes e colaboradores necessitam de ferramentas que possam dar 

alinhamento, suporte e controle estratégico em todos os níveis, gerando habilidades e 

conhecimentos para a organização (LOBATO et al., 2009). Uma das ferramentas que 

mais vem sendo utilizada no ambiente mercadológico é o BSC – Balanced Scorecard. 

O BSC é uma ferramenta de controle e complementação de estratégia 

desenvolvida por Kaplan e Norton e abordada em seus livros, em especial no The 

Balanced Scorecard, lançado no ano 1996 (KAPLAN & NORTON, 1996). Segundo 

Kaplan e Norton (1997), essa ferramenta permite aos gestores visualizar e desdobrar as 

estratégias em quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e 

aprendizado e crescimento. Cada perspectivas trata os seguintes aspectos. 
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 Perspectiva financeira - a ideia é saber se a formulação e a implementação das 

estratégias estão contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros da 

organização, e também servem de base para os objetivos e medidas das outras 

perspectivas não-financeiras do BSC (LOBATO et al., 2009). 

 Perspectiva dos clientes - Kaplan e Norton (1997) verificaram em pesquisas, que 

as organizações trabalham com dois conjuntos de medidas, as medidas 

essenciais ou comuns utilizadas por todas as organizações, e as medidas 

impulsionadoras, que transmitem indicadores para cada medida essencial, e 

veem de resultados fornecidos aos clientes. 

 Perspectiva dos processos internos - permite identificar e analisar o desempenho 

dos processos internos, não só monitorando-os, mas também procurando 

identificar novos processos que possam antecipar as necessidades dos clientes 

(LOBATO et al., 2009). 

 Perspectiva de aprendizado e crescimento - deixa clara a necessidade de 

melhoria contínua nos processos atuais e na criatividade para a implantação de 

inovações e capacidades adicionais. Nessa perspectiva faz-se menção à três 

características, a capacidade dos funcionários; a capacidade dos sistemas de 

informação; e a motivação e empowerment. Para a capacidade dos funcionários 

retrata-se o crescimento individual, alinhado aos objetivos da organização. Da 

mesma forma a capacidade dos sistemas de informação também demonstra a 

eficácia da ferramenta no sentido de atender aos objetivos da organização 

(LOBATO et al., 2009). E a motivação e empowerment, também são inseridos 

no sentido de melhorar a percepção, reconhecimento e compensação, para inserir 

mais agilidade no processo produtivo. 

Na figura 2.2 se apresentam as quatro perspectivas relevantes para o BSC. 

Nørreklit (2003) acrescenta que tal ferramenta faz isso através da integração 

estratégica-financeira e não-financeira de variáveis de medida com uma relação de 

causa e efeito, pressupondo que as medidas de aprendizagem e crescimento 

organizacional geram medidas de processos internos do negócio visualizando as 

medidas da perspectiva do cliente que resultará em medidas financeiras. 
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Lobato et al. (2009) apresentam razões que levam estrategistas a implantar o 

BSC. Algumas dessas razões são: a obtenção de clareza e consenso sobre a estratégia de 

negócio; a proporção de foco ao negócio; educação à organização; e o alinhamento de 

programas e investimentos. 

Figura 2.2. – Perspectivas do BSC 

 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Kaplan e Norton (2001) indicam que muitas empresas utilizam o BSC durante as 

reuniões, onde os conselheiros precisam buscar novas oportunidades estratégicas por 

meio de ideias e de aprendizagem, assim, surgem continuamente a partir de dentro da 

organização. Posteriormente eles enfatizam tal importância quando afirmam que o BSC 

pode operar de uma forma mais eficiente do que o seu uso como um relatório de gestão 

e sistema de monitoramento de desempenho (KAPLAN & NORTON, 2009). 

O BSC pode ser usado alternativamente como uma ferramenta de diagnóstico, 

ou pelo contrário, como uma alavanca de comunicação de estratégia. Portanto, tal 

ferramenta é um objeto de interesse particular para a compreensão do papel de controle 

de gestão de sistemas na formação de estratégias emergentes ou no controlador da 

intenção das estratégias (KAPLAN e NORTON, 1997, 2001). 
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2.1.2  Matriz Importância-Desempenho 

 

Uma etapa crucial na formulação da estratégia operacional para as organizações 

deriva de uma lista de fatores competitivos como qualidade, flexibilidade, custo, etc. 

Esta lista é usada tanto para inferir um conjunto adequado de decisões para as operações 

estratégicas ou, alternativamente, é utilizado em conjunto como uma forma 

independente da organização priorizar cada um dos fatores competitivos. Esses fatores 

podem ser chamados de fatores críticos de sucesso, ou objetivos de desempenho ou 

ainda variáveis competitivas que são atribuídas em prioridade para termos de 

importância relativa de cada fator (SLACK e LEWIS, 2002). 

Antes de montar as estratégias que deverão ser utilizadas para atingir metas 

estipuladas pelas organizações, por exemplo, em nível de qualidade, é importante 

ressaltar prioridades de melhoria, que podem ser mostradas em uma matriz importância-

desempenho. 

Martilla e James (1977) foram os primeiros a introduzir a análise importância-

desempenho, baseando sua aplicação sobre a base conceitual de atributo multi-modelos 

de escolha. Eles reconheceram o valor da importância de analisar ambos os atributos e 

performances de fatores, ilustrando o seu caso através de um simples estudo de serviços 

de uma revendedora de automóvel, cuja definição de fatores foi feita por clientes dos 

serviços, repetindo as vendas de veículos novos (AZZOPARDI e NASH, 2012). 

Portanto, a matriz importância-desempenho posiciona cada fator competitivo de 

acordo com seus escores ou classificações nesses critérios (SLACK et al., 2009). Caber 

et al. (2012) explicam que quando combinados, os eixos importância (para os 

consumidores) e desempenho (em relação aos concorrentes) se cruzam e formam uma 

matriz de quatro quadrantes. Paiva et al. (2009) complementam explicando que cada 

quadrante da matriz é chamado de zona. Têm-se, portanto, quatro zonas, a apropriada; a 

de melhoramento; a de ação urgente; e a de excesso. 

O desenvolvimento da matriz inicia com o julgamento dos critérios. Para julgar 

os critérios diante da importância dos consumidores, é preciso utilizar três conceitos, os 

fatores ganhadores de pedidos; os fatores qualificadores de pedido; e os fatores menos 

importantes. E para julgar o desempenho frente aos concorrentes, podem-se utilizar três 
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parâmetros, melhor que os concorrentes; igual aos dos concorrentes; e pior que os 

concorrentes. Todos os fatores são julgados como forte, médio ou fraco, podendo ser 

atribuídos de notas de 1 à 9. As figuras 2.3 e 2.4 ilustram os fatores de julgamento. 

Em seguida, os resultados obtidos nos julgamentos poderão ser inseridos na 

matriz, de acordo com a figura 2.5, para posteriormente receber a apropriada análise. 

 

Figura 2.3 – Escala para julgar importância para consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2009) 

 

 

Figura 2.4 – Escala para julgar desempenho em relação aos concorrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2009) 

 

Segundo Slack et al. (2009), na zona de excesso localizam-se os fatores de alto 

desempenho, mas sem importância para o cliente, portanto, os recursos destinados a tais 

fatores poderiam ser mais bem utilizados em outros. Na zona apropriada estão os fatores 

Ganhador de pedidos 

Qualificador de pedidos 

Menos importante 

Forte 1 Proporciona vantagem crucial 
Médio 2 Proporciona vantagem importante 
Fraco 3 Proporciona vantagem útil 

Forte 4 Precisa estar dentro do bom padrão da indústria 
Médio 5 Precisa estar dentro do padrão da indústria 
Fraco 6 Precisa estar a pouca distância atrás do resto da indústria 

Forte 7 Não usualmente importante, mas pode se tornar importante 
Médio 8 Muito raramente considerado por consumidores 
Fraco 9 Nunca considerado por consumidores 

Melhor que os 

concorrentes 

Igual ao dos 

concorrentes 

Pior que os 

concorrentes 

Forte 1 Consideravelmente melhor do que os concorrentes 
Médio 2 Claramente melhor do que os concorrentes 
Fraco 3 Marginalmente melhor do que os concorrentes 

Forte 4 Algumas vezes marginalmente melhor do que os concorrentes 
Médio 5 Mais ou menos igual à maioria de seus concorrentes 
Fraco 6 Levemente abaixo da média da maioria 

Forte 7 Usualmente marginalmente pior do que a maioria dos concorrentes 
Médio 8 Usualmente pior do que os concorrentes 
Fraco 9 Consistentemente pior do que os concorrentes 



 

20 

 

considerados satisfatórios, pois têm grande importância para os consumidores e 

apresentam-se melhores que o dos concorrentes. Na zona de melhoramento estão fatores 

que deveriam ser melhorados, pois estão, sem sua maioria, piores que o dos 

concorrentes. E por fim, a zona de ação urgente recebem os fatores que devem ser 

imediatamente melhorados, pois são de suma importância para o consumidor e 

apresentam-se piores que os dos concorrentes. 

 

Figura 2.5 – Matriz Importância-Desempenho 

 

Fonte: Adapatado Paiva et al. (2009) 

 

Caber et al. (2012) complementam que sem saber as necessidades mais 

importantes dos clientes e suas expectativas de qualidade, a organização permanece sem 

iniciativas para pontos de melhorias. Por esta razão, o objetivo principal deste estudo é 

identificar as características e atributos que podem ser superestimados, podem ser mais 

utilizados, ou precisam ser melhorados. 
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Essa técnica de estratégia ganhou ampla aceitação em muitos campos por 

contribuir para a competitividade da organização e ser comumente aplicadas em áreas 

de hotelaria e turismo por causa de sua simplicidade e atratividade em projetar 

resultados com sugestões de ações estrtégicas (AZZOPARDI e NASH, 2012). Caber et 

al. (2012) finalizam dizendo que se os gestores entenderem a percepção do cliente em 

relação aos atributos, bem como as suas posições (importância e desempenho) sob o 

olhar do cliente, podem ganhar consideráveis vantagens competitivas contra as suas 

rivais. 

 

2.2 QUALIDADE NOS SERVIÇOS 

 

A palavra serviço origina-se do latim “servitium” (escravidão) e no linguajar 

empresarial significa ato ou efeito de servir, produto da atividade humana que, sem 

assumir a forma de um bem material, satisfaz a uma necessidade (PLENS et al., 2007). 

A quantidade de conceitos de serviços presente na literatura é muito abrangente. De 

acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010) os serviços são atividades econômicas 

oferecidas por uma parte à outra, considerando frequentemente desempenhos com base 

em um período de tempo para provocar resultados desejados nos próprios usuários, em 

objetos ou em outros bens pelos quais os compradores são responsáveis. 

Os setores de serviços são líderes em todas as nações industrializadas, criam 

novos empregos que dominam as economias nacionais e têm o potencial de melhorar a 

qualidade de vida de todos (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010). Tinoco e 

Ribeiro (2007) acrescentam que o setor de serviços vem ganhando importância 

crescente em muitos países e seu crescimento pode ser visto pelo aumento não só em 

volume, mas na variedade e diversidade de benefícios intangíveis que são oferecidos 

aos consumidores. 

Neste contexto de mercados competitivos e diversificados, aonde o setor de 

serviços vem ocupando uma posição de destaque na economia mundial, as empresas 

têm procurado estabelecer políticas estratégicas direcionadas para o consumidor e para 

o mercado, no intuito de conquistar e manter clientes e garantir a sua sobrevivência 

(TINOCO e RIBEIRO, 2007). Um fator que corresponde um risco à imagem das 
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empresas de serviços, quando apresentam o problema agora citado, é a intervenção no 

controle de qualidade. 

Como as atividades de serviços correspondem a atendimentos pessoais, ou seja, 

em atenções diferentes para cada cliente, são presencialmente encontradas variações nos 

serviços, diante dos níveis de oportunidades criadas para cada usuário. Cabe a cada 

empresa fazer dessa característica, um fator fortemente diferencial da sua operação, sem 

deixar que isso a afete em níveis de qualidade diferentes, afinal, os serviços podem e 

devem ser personalizados de cliente-a-cliente, mas não ter sua qualidade reprimida, ou 

melhor, oferecer mais qualidade a uns clientes e a outros menos. 

A qualidade é vista como um dos fatores mais discutidos para ganhar cliente 

atualmente no setor de serviços, sob todos os aspectos. Qualidade no produto ou 

serviço; qualidade no atendimento; garantia de qualidade, enfim, a qualidade pode ser 

utilizada em uma infinidade de expressões e é abordada, na maioria delas, para relatar o 

grau de satisfação do cliente. 

As particularidades dos serviços requerem uma abordagem própria para a Gestão 

da Qualidade. Diversos autores têm desenvolvido conceitos de Qualidade específicos 

para o setor de serviços. Zeithaml e Bitner (2003) propõem uma definição baseada na 

relação entre as expectativas do cliente antes da compra do serviço e a sua percepção 

durante e após sua prestação. Caso a percepção do cliente supere suas expectativas, o 

serviço será considerado de qualidade. 

A qualidade de serviços, passadas poucas décadas, tornou-se uma importante 

área de atenção para profissionais, gestores e pesquisadores devido ao seu forte impacto 

no desempenho do negócio, redução de custos, satisfação do cliente, fidelidade do 

cliente e lucratividade.  O tema da qualidade do serviço é muito rico no contexto de 

definições e modelos (SETH et al., 2005). 

Kuehn e Day (1962) consideram que na análise final de mercado, a qualidade de 

um produto depende de até que ponto ele se ajusta aos padrões das preferências do 

consumidor. Juran (1997), que foi um dos principais responsáveis pelo movimento da 

qualidade no Japão, finaliza a definição dizendo que qualidade é adequação ao uso. 

Contribuindo, Las Casas (2008) observa a importância do serviço de qualidade 

como fator diferenciador de marketing para empresas prestadoras de serviços que visam 
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se destacar no mercado frente à concorrência, comumente presente neste segmento de 

negócios. 

Las Casas (2008) acrescenta ainda que em uma determinada classificação de 

tipos de serviços, fala-se a respeito do aspecto tangibilidade. O aspecto tangibilidade se 

refere a ideias e conceitos (FITZSIMMON e FITZSIMMONS, 2010). E em alguns 

casos há serviços que são consumidos junto com bens, e nesse caso, o objeto de 

comercialização inclui ambos, produtos tangíveis e intangíveis. O termo intangibilidade 

é sempre utilizado nos conceitos que evidenciam o serviço. De acordo com Corrêa e 

Corrêa (2012), é um aspecto relevante e muitas vezes apontado como fator 

diferenciador entre operações fabris e de serviços. 

Colocado de forma simplista numa primeira análise, produtos com experiência 

física são tangíveis e palpáveis. Não se toca nos serviços e por isso são difíceis de ser 

avaliados em sua qualidade pelo próprio gestor da operação e também pelos clientes. Os 

serviços podem provocar uma grande incerteza nos consumidores, pois fica impossível 

visualizar os seus atributos concretos antes do efetivo consumo. Desta forma os 

compradores procurarão sinais ou evidências claras de sua qualidade tentando deixá-la o 

mais “tangível” possível (PLENS et al., 2007). 

No caso de postos de combustíveis, o cliente fica exposto a uma combinação de 

prestação de serviços de atendimento (intangível) e de combustíveis (tangível). Não 

adianta oferecer apenas bom produto ou apenas dar bom atendimento. Os dois devem 

sempre ser considerados. 

A visão de ajustes estratégicos na qualidade está se fixando no mercado de 

serviços pela metamorfose existente no comportamento das pessoas que estão se 

inserindo ainda mais no mercado de trabalho e fazendo dele seu principal propósito de 

vida. Trabalhar a qualidade dentro de operações de serviços é uma atitude fundamental 

para manter vantagem competitiva das organizações. Essa afirmação pode ser 

corroborada pela situação de que atividades de serviços são produzidas e entregues ao 

cliente simultaneamente. 

De forma que, se os serviços forem produzidos com erros, os clientes, 

logicamente, perceberão tal erro, deixando claro sua insatisfação, já que não irão 

receber aquele serviço como imaginavam que seria. Ao contrário das operações de 
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manufatura, que conseguem fazer o produto chegar ao cliente sem que este perceba 

possíveis falhas obtidas no processo produtivo. 

Isso não significa que em processos de manufatura não aconteçam falhas, mas 

sim que ao término da produção seja constatada a falha, não deixando o erro chegar aos 

olhos do cliente. Essa falha talvez acarrete aumento de custos à empresa, mesmo que 

por retrabalho de operação, mas não aumento de custos por perda de cliente. 

Uma empresa, a fim de competir pelo sucesso, deve ter uma compreensão da 

percepção do consumidor pela qualidade e pela forma como é influenciada. Gerenciar 

qualidade percebida do serviço significa que a empresa desempenhe as suas atividades 

acima do esperado no serviço (SETH et al., 2005). 

Segundo a literatura de gerenciamento de operações de serviços, os serviços 

podem ser mais bem entendidos se considerados como um processo de transformação. 

Considerando esta perspectiva, vários autores utilizam um modelo de transformação 

para descrever a criação de qualquer produto, seja ele um bem ou um serviço (TORRES 

JUNIOR e MIYAKE, 2011). Qualquer operação produz bens ou serviços, ou um misto 

dos dois, e faz isso por um processo de transformação, e por transformação entende-se 

ao uso de recursos para mudar o estado ou condição de algo para produzir os produtos e 

serviços (SLACK et al., 2009). 

Em um sistema de transformação é possível perceber a separação perfeita entre 

as três etapas do sistema de produção, a entrada, a transformação e a saída. Abordando 

os sistemas de produção para os serviços, Torres Junior e Miyake (2011) afirmam que o 

serviço abrange três grandes fases, pré-processamento; processamento do serviço; e 

pós-processamento, tratando, cada uma, os seguintes aspectos. 

 Pré-processamento – existe como o primeiro contato do cliente à empresa, com a 

escolha do serviço. 

 Processamento do serviço – compreende a entrega do serviço ao cliente, e retrata 

as partes de input (entrada), processo e output (saída). 

 Pós-processamento – nesta fase a empresa finaliza sua entrega e o cliente recebe 

finalmente o output do serviço. 

 

A figura 2.6 ilustra as fases do sistema de produção para serviços. 
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Figura 2.6 – Sistema de produção 

 

Fonte: Adaptado Torres Junior e Miyake (2011). 

 

Segundo Calabrese (2011), para o ótimo equilíbrio entre a produtividade dos 

serviços e a qualidade percebida em uma empresa de serviços, a qualidade percebida 

deve ser equivalente à qualidade de saída, adquirida quando uma empresa é capaz de 

fornecer a mais alta qualidade ao seu cliente, rompendo uma condição de eficiência 

técnica.  

Estes achados também são corroborados por autores na área de marketing de 

serviços que concluem que existe uma relação causal entre a qualidade do serviço e a 

satisfação, em que a qualidade do serviço é um antecedente da satisfação do cliente. O 

aumento da qualidade do serviço resulta em aumento da satisfação dos clientes internos 

ou externos (HOLSCHBACH e HOFMANN, 2010). 

No entanto, estabelecer o nível de qualidade nas operações de serviço é uma 

tarefa um tanto perigosa e relativa. Para Miguel e Salom (2004), deve-se tomar bastante 

cuidado ao elevar o nível de serviço oferecido aos clientes de uma organização, pois as 

promessas feitas sobre o serviço, por meio das atividades de marketing, devem ser 

realísticas, a fim de não aumentar o nível de expectativa do cliente e gerar uma 

insatisfação futura. Aumento o nível de serviço, aquelas atitudes se tornarão básicas na 

percepção do cliente, e não mais atitudes além do esperado, para que este possa 

perceber um diferencial competitivo na empresa frequentada. 
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2.3 A SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 

A orientação das empresas para a satisfação do cliente não é um fenômeno novo, 

muitas empresas de êxito identificaram no passado a importância de enfocar seu 

negócio para a satisfação do cliente. A satisfação do cliente alcançou maior importância 

na década dos 80 com o incremento da concorrência e com o desenvolvimento do 

mercado de serviços. Assim, diversos países criaram índices nacionais para medir a 

satisfação do cliente (GONZALEZ et al., 2004).  

Segundo Sampaio (2011), ao falar de satisfação do cliente, refere-se de uma 

forma geral à satisfação global do cliente com um produto ou um serviço, isto é, à 

avaliação feita pelo cliente do produto/serviço como um todo. É importante ressaltar 

que a satisfação não existe apenas de forma única e direta para cada ação de produto 

vendido ou serviço prestado, mas sim de forma acumulada. Para Gonzalez et al. (2005), 

no enfoque da satisfação acumulada, a satisfação do cliente deveria consistir 

parcialmente da experiência e da percepção do produto ou serviço, incluindo dentre 

outros fatores: a experiência do cliente na qualidade, as atividades de marketing, o mix 

da empresa, a imagem da empresa e as expectativas relativas aos produtos e serviços. 

A satisfação dos clientes tem se constituído em uma forma importante de avaliar 

o desempenho geral das organizações. Como ressaltam diversos estudos, quando a 

concorrência é grande e o consumidor está mais informado e exigente, a avaliação 

constante da satisfação traz benefícios (TINOCO e RIBEIRO, 2007).  Para Branco et al. 

(2010), os vários modelos de satisfação de clientes apresentados na literatura, mostram 

as variáveis que afetam a avaliação que o consumidor faz do produto ou serviço e – em 

consequência, sua satisfação. Essas variáveis são chamadas de determinantes da 

satisfação. Tinoco e Ribeiro (2007), baseados em pesquisas de vários autores, 

apresentam os principais determinantes da satisfação do cliente encontrados na 

literatura, citando os seguintes elementos: expectativas; desempenho percebido; 

desconfirmação de expectativas; qualidade percebida; valor percebido; preço; desejos, 

afetos e emoções; e imagem corporativa. 

Como a satisfação está relacionada com o atendimento de necessidades 

explícitas e implícitas do consumidor por meio do conjunto de características, ou 

atributos, do serviço, então, torna-se importante descobrir como o desempenho dos 
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diferentes atributos está relacionado com a satisfação dos clientes. Para tanto, 

tradicionalmente, tenta-se descobrir quais atributos podem satisfazer as necessidades 

dos clientes perguntando-se qual sua importância para o consumidor e o grau de 

desempenho atual de cada um em relação à concorrência (TONTINI e ZANCHETT, 

2010). 

A principal importância da busca por fatores que tentem indicar pontos de 

satisfação ou não do cliente, é enfraquecer a concorrência no sentido de tomar clientes 

para si. Esse é o pensamento empresarial. Em esclarecimento, Branco et al. (2010) 

consideram que o cliente insatisfeito é aquele que percebe um desempenho inferior às 

expectativas, o satisfeito é aquele em que o desempenho do que foi comprado 

correspondeu às suas expectativas. 

Expectativas ou objetivos não atingidos geram sentimentos negativos (emoções 

negativas) que tendem a afastar as pessoas. No caso dos clientes, eles evitarão 

recomprar do fornecedor do serviço ou produto. Se os objetivos forem atingidos, as 

emoções serão positivas, gerando motivações de aproximação e repetição de compra 

(BRANCO et al., 2010). 

Clientes satisfeitos tendem a repetir o consumo e a divulgar a organização a 

outros potenciais clientes, o que leva a um aumento no volume de negócios e, 

consequentemente, a um maior lucro operacional da organização. Porém, clientes 

insatisfeitos substituem determinado produto ou fornecedor por outra opção que, no seu 

julgamento, traga-lhes maior satisfação, e, ainda, divulgam suas experiências negativas, 

resultando no afastamento de outros potenciais consumidores (TONTINI e 

ZANCHETT, 2010). 

Em conclusão, satisfação do consumidor é definida como resultado da evolução 

da satisfação da experiência do consumo com serviços. Entretanto, os consumidores 

possuem diferentes níveis de satisfação como também diferentes atitudes e desempenho 

percebido para produtos/serviços (SRIYAM, 2010). 

O que se busca então é uma relação de antecedentes que convirjam para o fator 

satisfação, onde o mais detalhado dos objetivos seria a busca pela retenção, fixação, 

ligação ou fidelidade do cliente na referida empresa. 
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2.4 A FIDELIDADE DO CLIENTE 

 

Em um ambiente em constante mutação e com consumidores mais exigentes e 

informados, a busca de um relacionamento duradouro, por meio da conquista da 

lealdade, passou a ser o objetivo de inúmeras empresas (ALMEIDA e RAMOS, 2012). 

A fidelidade do consumidor é definida, por alguns autores, de duas formas 

distintas. A primeira define fidelidade como atitude, por que diferentes sentimentos 

criam uma ligação global e individual com o produto, o serviço ou a organização. E 

estes sentimentos definem o grau individual de fidelidade. Já a segunda forma de 

definição de fidelidade utiliza o seguimento comportamental. Por exemplo, um 

comportamento de fidelidade inclui continuação no serviço de compra, com o mesmo 

fornecedor elevando a escala ou o escopo de relacionamento (HALLOWELL, 1996). 

Já Oliver (1999), apoia a conceptualização da fidelidade por três tipos de 

abordagens, a comportamental, atitudinal e composta. A comportamental e atitudinal 

permanecem na mesma linha de definição de outros autores. Oliver (1999) 

complementa a primeira abordagem, com o seguinte pensamento. O comportamento de 

compra consistente é visto como um indicador de fidelidade. Este é avaliado através de 

medidas de comportamento de compra como, por exemplo, a frequência de compra, a 

sequência de compra ou probabilidade de recompra. Esse comportamento de retorno à 

organização pode ser entendido como uma fidelidade ao produto, serviço, ou até à 

própria organização. 

Já a segunda abordagem, a abordagem atitudinal, é mais esclarecida quando 

Bowen e Chen (2001) afirmam que as medidas atitudinais são usadas para refletir a 

ligação psicológica e emocional inerente à fidelidade. Segundo os mesmos autores, 

estas medidas têm em conta o sentimento de lealdade, fidelidade e comprometimento. 

E para discutir a nova abordagem entrante, a abordagem composta, fica evidente 

que combina as duas dimensões anteriores, considerando tanto as medidas 

comportamentais como as atitudinais. A fidelidade é definida como uma repetição de 

compra ou utilização consistente que resulta da ligação psicológica/atitude relativa à 

marca e das normas e fatores situacionais (OLIVER 1999). 

 Há ainda a conceptualização de Oliver (1999) para a fidelidade, trabalhando 

quatro fases: lealdade cognitiva, afetiva, conativa e de ação. As três primeiras fases 
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levam à realização da última, ou seja, de comportamentos de compra (lealdade 

comportamental). 

Para GONZALEZ et al. (2004), a fidelidade verdadeira se apresenta quando um 

cliente mostra uma forte atitude relativa para com um determinado fornecedor e quando 

a taxa de compra por unidade de tempo é alta. A fidelidade oculta refere-se a uma forte 

atitude relativa pela marca combinada com um reduzido numero de compras. Já a 

fidelidade falsa é caracterizada por uma alta taxa de repetição de compra combinada 

com uma atitude fraca para com o fornecedor. Finalmente, a fidelidade nula ocorre 

quando existe uma atitude relativamente fraca e uma baixa frequência de compras. 

Reichheld (2000) em entrevista a HSM Management avalia que, a fidelidade 

proporciona um padrão para medir o desempenho, além de um ponto de referência para 

alcançá-lo. A prioridade é ser muito cuidadoso no processo de seleção tanto de clientes 

como de funcionários e investidores e pensar nessa escolha como num investimento de 

longo prazo. Se os clientes estiverem satisfeitos, eles agirão em benefício da empresa. 

A frequência de compra, a média do valor da compra e a participação da compra 

por categoria são bons indicadores. Se a empresa analisar o comportamento dos clientes 

antes de se afastarem, poderá identificar os padrões de deserção e, assim, evitar que se 

repitam em outros compradores ou reter quem estiver a ponto de partir (REICHHELD, 

2000). 

 

2.5 MODELOS ÍNDICES NACIONAIS DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 

Os modelos índices de satisfação de clientes contribuem para estabelecer uma 

imagem mais precisa dos resultados de uma economia, setor de atividade, região ou 

empresa, ao mesmo tempo em que podem ajudar a estabelecer abordagens 

uniformizadas de medição (PINHEIRO, 2003). 

Segundo Tinoco e Ribeiro (2007) o impacto da satisfação do cliente sobre o 

desempenho das empresas e das economias nacionais tem sido estudado por muitos 

pesquisadores, e têm surgido diversos modelos que relacionam as atitudes e 

comportamentos dos clientes com a satisfação. 

Os índices nacionais de satisfação surgiram da necessidade de identificar fatores 

que levam os clientes a tornar-se fiéis à determinadas empresas, ou seja, a continuarem 
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comprando por um período prolongado. As organizações queriam medir a satisfação do 

seu cliente e sua propensão à fidelidade (LEITE e GONÇALVES FILHO, 2007). 

Tinoco e Ribeiro (2007), ainda acrescentam que as expectativas prévias, qualidade 

percebida, desejos pessoais, emoções, desconfirmação de expectativas, preço, valor e 

imagem, constituem os principais fatores envolvidos no processo de satisfação dos 

clientes. 

E dessa forma, foram surgindo estudos em diversos setores da economia, e em 

vários países, a fim de identificar quais fatores, realmente, desencadeiam a plena 

satisfação do cliente. Foram estudados setores como indústrias de bens duráveis e não 

duráveis (cigarro, cerveja, tênis, gasolina, automóveis, computadores, eletroeletrônicos, 

etc); transporte, comunicação e utilidades (linhas aéreas, redes de televisão, serviços 

postais, etc); varejo (lojas de departamentos, fast-food, restaurantes, supermercados, 

etc); setor financeiro (bancos, seguradoras, etc); serviços (hospitais, hotéis, etc); e 

administração pública (transporte coletivo, polícia, etc) (ROSSI e SLONGO, 1998). 

Nas pesquisas realizadas para o desenvolvimento desse trabalho, foram 

encontradas utilizações, criações ou adaptações de índices nacionais de satisfação do 

cliente, nos seguintes países Suécia, Estados Unidos, Noruega, Suíça, Taiwan, China, 

Coréia, Hong Kong, Turquia, Israel, Nova Zelândia, Alemanha, e o Brasil também 

chegou a fazer algumas utilizações adaptadas. Como cada país tinha sua própria cultura, 

hábitos e condições, acredita-se que fatores de satisfação de clientes também se 

diferenciem em alguns aspectos. 

Para chegar a um Modelo Índice de Satisfação do Cliente, são feitas pesquisas 

com clientes de empresas do setor específico, a fim de identificar qual sua percepção de 

satisfação frente à experiência vivenciada, e chegar a muitas variáveis. Segundo Leite e 

Gonçalves Filho (2007), essa é uma metodologia de indicadores múltiplos que avaliam 

a tal satisfação, chamadas variáveis latentes. Lopes et al. (2009) recomendam o uso de 

três indicadores para cada variável latente, o que possibilitará a convergência de 

informações possivelmente diferentes. 

É importante ressaltar que os recentes modelos de avaliação da satisfação do 

cliente procuram tratar a satisfação não mais como uma variável estática, e sim 

concebendo-a como um processo, fruto da interação de inúmeras variáveis, que têm o 

poder de influenciar os atos de compra, uso e recompra (MELLO, 2012). 
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Os modelos de satisfação são divididos em três estágios: antecedentes, processo 

de satisfação e consequentes. A experiência anterior é o mais importante antecedente da 

satisfação. Ela serve como um “banco de memória” de todas as experiências anteriores 

com um produto ou serviço. No processo de satisfação, tenta-se produzir um máximo de 

satisfação para atingir o objetivo do cliente, porém, é considerada uma medida 

imperfeita e temporal. Mas as empresas estão interessadas em maximizar a retenção e 

fidelidade do cliente (consequentes da satisfação) (PINHEIRO, 2003). 

Segundo Pinheiro (2003) os principais objetivos dos índices de satisfação com 

relação à empresa são: 

 Aumentar a orientação de cliente de companhias, indústrias e setores; 

 Descobrir a relação entre expectativas, satisfação e comportamento de compra; 

 Aumentar os lucros; 

 Ganhar vantagem competitiva; 

 Apresentação dos dados relacionados à qualidade e relações. 

Pinheiro (2003) também acredita que há alguns objetivos frente à sociedade: 

 Aumento do padrão de vida global; 

 Adição qualitativa de dados para completar os dados econômicos nacionais; 

 Suporte de decisões que interessam à política econômica; 

 Descobrimentos potenciais de crescimento e desenvolvimento em setores e 

indústrias. 

Nos tópicos seguintes serão explanadas características pontuais dos principais 

modelos, assim como diferenças entre eles. 

 

2.5.1  SCSB – Swedish Customer Satisfaction Barometer (Modelo Sueco) 

 

A Suíça foi o primeiro país a se importar com a medição da satisfação do cliente 

em nível nacional. Foi o primeiro país a estabelecer um indicador da economia mundial 

baseado na satisfação do cliente. Esse medidor de satisfação foi baseado em uma 
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pesquisa anual (FORNELL, 1992). Fornell (1992) acrescenta que o SCSB – Swedish 

Customer Satisfaction Barometer foi introduzido em 1989 como ferramenta para as 

empresas avaliarem seus esforços e alcançarem a satisfação dos clientes. Segundo Mello 

(2012), incluiu as 31 maiores indústrias daquele país. 

A proposta inicial foi estudar a relação de satisfação com o market share. Se a 

satisfação do consumidor é um indicador de saúde da empresa, o barômetro de 

satisfação de cliente é uma medida de desempenho que orienta para o futuro. É um 

medidor de desempenho para o retorno sobre investimento, market share e lucro. Para 

isso é agregada a expressão fidelidade, que é medida pela intenção de readquirir o 

produto e pela tolerância ao preço (FORNELL, 1992). 

 Segundo Johnson et al. (2001), o modelo Sueco era formado por dois 

antecedentes primários da satisfação. O primeiro era a expectativa do consumidor e o 

segundo era o desempenho percebido ou valor percebido. Foi criada uma relação entre 

esses dois antecedentes, no sentido de que a expectativa gerava desempenho ou valor 

percebido. E essas duas variáveis direcionavam a satisfação do cliente. 

 Desempenho percebido – Segundo Johnson et al. (2001), o desempenho 

percebido é igualado ao valor percebido ou nível percebido da qualidade 

recebida em relação ao preço ou preços pagos. Ao adquirir um produto ou 

serviço, o cliente estará interessado em comparar marcas e categorias 

semelhantes com relação a cada centavo investido na compra. 

 Expectativa do cliente – A expectativa do cliente captura a experiência de 

consumo anterior de um cliente com produtos e serviços de uma empresa 

(JOHNSON et al., 2001). Para Leite e Gonçalves Filho (2007), antes da compra, 

os clientes têm uma expectativa sobre a qualidade do produto/serviço, com base 

em necessidades individuais, experiências passadas, recomendações de terceiros 

e propaganda dos fornecedores. Após comprarem e consumirem o 

produto/serviço, os clientes comparam a qualidade esperada com aquilo que 

realmente receberam. Slack et al. (2009) apresentam três possibilidades nas 

relações entre expectativas e percepções do cliente: 

o Expectativas < Percepções: a qualidade percebida é boa 

o Expectativas = Percepções: a qualidade percebida é aceitável 
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o Expectativas > Percepções: a qualidade percebida é sofrível 

 Após a satisfação do cliente, vinham as consequentes da satisfação. Essas 

medidas existem por dois mecanismos, a saída e a voz. A teoria descreve situações em 

que o cliente torna-se insatisfeito com o produto/serviço que a organização oferece, e 

quer a reparação do erro que causou sua insatisfação. Essa insatisfação pode ser 

percebida por possíveis reclamações (mecanismo voz) e por fidelidade (mecanismo 

saída). 

 Reclamações do cliente – Esse consequente foi desenvolvido em uma época em 

que o sistema de gerenciamento de reclamações formal não existia ou era 

relativamente primitivo (PINHEIRO, 2003). Para Johnson et al. (2001) as 

reclamações eram uma consequência da baixa satisfação. Porém, os 

consumidores que reclamam não compõem a totalidade dos insatisfeitos, sendo 

apenas uma parcela mínima (PINHEIRO, 2003). 

 Fidelidade – A fidelidade é sinônimo de um relacionamento positivo entre 

cliente-empresa. Uma empresa pode ser bem sucedida tornando clientes que 

reclamam em clientes fiéis (JOHNSON et al., 2001). 

A consequência imediata de crescimento de satisfação leva à diminuição das 

reclamações e consequente aumento da fidelidade (JOHNSON et al., 2001). Essa 

fidelidade faz menção ao retorno do cliente, para comprar novamente o produto/serviço. 

Daí a relação existente entre as variáveis reclamação e fidelidade. A figura 2.7 ilustra o 

Modelo Sueco. 
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Figura 2.7 – Modelo Sueco 

 

Fonte: Johnson et al. (2001). 

 

Para Mello (2012), o barômetro Sueco teve o objetivo de produzir as seguintes 

informações: 

a) comparações entre indústrias; 

b) comparações entre empresas; 

c) comparações entre períodos; 

d) predições com relação ao desempenho e resposta a questões específicas, como a 

importância das indústrias para a satisfação do consumidor, os efeitos da qualidade e do 

preço, o impacto das expectativas do consumidor, reclamações dos consumidores e 

efeitos do boca a boca. 

 

2.5.2  ACSI – American Customer Satisfaction Index (Modelo Americano) 
 

É importante ressaltar a evolução da experiência do consumo para solucionar 

problemas de alguns modelos já existentes. Alguns estudos dizem que a satisfação é 

conduzida pela qualidade percebida, e outros acreditam na situação contrária, porém, 

todos os modelos descrevem e visualizam a qualidade como condutora da satisfação. E 

é dessa forma que para a evolução do Modelo Sueco, foi desenvolvido o Modelo 

Americano. 



 

35 

 

O desenvolvimento do ACSI resultou de um trabalho realizado pelo Centro 

Nacional de Pesquisas de Qualidade da Universidade de Michigan (National Economic 

Research Associates – Nera, at the University of Michigan Business School) em parceria 

com a Associação Americana para Controle da Qualidade (American Society for Quality 

– ASQ).  Foi desenhado para ser representativo da economia como um todo, cobrindo 

cerca de 200 empresas responsáveis por mais de US$ 2,7 trilhões em vendas em 1994, 

de competência de 40 indústrias nos sete maiores setores de consumo da economia 

(MELLO, 2012).  

O American Customer Satisfaction Index (ACSI)  foi concebido para ser 

representativo da economia do país como um todo, por procurar relacionar uma grande 

variedade de setores. Em cada um dos setores, as maiores empresas, por volume de 

vendas, são incluídas na pesquisa (FORNELL, 1992). 

Segundo Johnson et al. (2001), para concretizar o modelo americano, foram 

realizadas entrevistas com 250 clientes atuais, utilizando um questionário entre quinze e 

dezessete perguntas, com o propósito de encontrar os constructos que irão formar o 

modelo. Para cada constructo há entre duas e três variáveis. As respostas às questões 

foram rateadas de 1 à 10 a fim de que os clientes fizessem melhor discriminação em 

suas respostas. E outro objetivo da escala com 10 pontos é reduzir os problemas 

estatísticos de distorção nas respostas (FORNELL, 1992). 

O modelo mede o desempenho, baseado no mercado, para empresas, indústrias, 

setores econômicos e economias nacionais. A teoria que fundamenta o modelo tem três 

antecedentes, a qualidade ou desempenho percebido, o valor percebido e a expectativa 

do cliente. Os consequentes são a reclamação e a fidelidade (FORNELL et al., 1996). 

Conforme mostra a figura 2.8, a única diferença entre os modelos sueco e americano 

está no constructo valor percebido, e no desempenho percebido, que o modelo 

americano também retrata como qualidade percebida. Os antecedentes diferentes tratam 

os seguintes aspectos. 

 Qualidade percebida – Para Johnson et al. (2001) e Fornell et al. (1996) essa 

qualidade avalia o mercado por meio de uma recente experiência de consumo, 

onde são observados dois componentes, a customização (custos para provê as 

fundamentais exigências do cliente) e a confiabilidade. 
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 Valor percebido – O cliente avalia o produto, não só em condições funcionais de 

desempenho esperado, valor em função do dinheiro e versatilidade, mas também 

em termos do prazer ou prazer derivado do produto (valor emocional) e as 

consequências sócias que o produto comunica para outros (valor social) 

(PINHEIRO, 2003). 

Figura 2.8 – Modelo Americano 

Fonte: Johnson et al. (2001). 

 

O ACSI mede a qualidade de bens ou serviços vivenciados pelos próprios 

consumidores. O modelo americano trabalha com a medição da satisfação dos clientes 

com uma metodologia que aborda duas propriedades fundamentais. A primeira é a 

utilização de variáveis latentes que podem comparar empresas, indústrias, setores, etc, 

devida a variação de tipos de clientes presentes nesse e em outros modelos. E a segunda 

propriedade é referente a um sistema de relação causa-efeito, ou seja, é a relação entre 

antecedentes da satisfação do cliente e seus consequentes (FORNELL et al., 1996). 

O antecedente valor percebido relaciona a qualidade do produto com o preço 

pago. As expectativas possuem relação positiva com a qualidade percebida e valor 

percebido. O conhecimento do cliente pode ser a expectativa decorrente da qualidade. 

São expectativas da experiência que se teve com a qualidade e valor que foram 

recebidos (FORNELL et al., 1996). 



 

37 

 

Para os consequentes, foi introduzida a teoria da saída-voz. A consequência 

imediata sobre o crescimento da satisfação do cliente é diminuída com a reclamação dos 

clientes e aumentada com a fidelidade. Quando insatisfeitos, os clientes tem a opção de 

sair ou expor suas reclamações em uma tentativa de receber retribuição. A fidelidade é a 

ultima variável dependente do modelo porque seu valor esta relacionado com a 

rentabilidade da organização. A relação final do modelo está entre a reclamação dos 

clientes e sua fidelidade (FORNELL et al., 1996). 

 

2.5.3  NCSI – Norwegian Customer Satisfaction Index (Modelo Norueguês) 

 

O Índice Norueguês de Satisfação do Cliente - NCSB (Norwegian Customer 

Satisfaction Barometer) foi introduzido em 1996, mas só a partir de 1999 foram 

relatados os resultados para 42 companhias em 12 diferentes indústrias (JOHNSON et 

al., 2001). Continuando com a evolução, fazendo de uma orientação transacional uma 

orientação de relação entre os fornecedores de serviço, o modelo NCSB expandiu ao 

longo do tempo incluindo novos construtos (SILVA et al., 2004). 

O modelo proposto por Johnson et al. (2001) incorpora uma série de 

modificações quando comparado aos modelos anteriormente descritos: (1) repõe a 

construção “valor” por uma construção “preço”, (2) recoloca a expectativa do cliente 

com a imagem da corporação como uma consequência da satisfação; (3) inclui dois 

aspectos de comprometimento assim como a imagem da corporação como 

direcionadores da fidelidade; (4) incorpora o potencial efeito direto do preço como 

direcionador de fidelidade; e (5) inclui o tratamento das reclamações (gestão de 

reclamações) como direcionadores, tanto da satisfação do cliente quanto da fidelidade 

(SILVA et al., 2004). 

A figura 2.9 mostra o modelo norueguês original, com as diferentes variáveis 

consequentes, imagem e relacionamento, discutindo os seguintes aspectos. 

 Imagem – A chave para percepção da imagem da empresa é a associação 

relacionada à organização guardada na memória do cliente. 

 Relacionamento – Essa é uma nova forma de relacionamento, concebendo e 

gerindo os sistemas de relacionamento com o cliente, articulando e conciliando 
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novas tecnologias com uma análise aprofundada da empresa e dos seus clientes 

(PINHEIRO, 2003). 

 Direcionadores da qualidade – A qualidade é quebrada em diferentes dimensões, 

para adaptar cada distinção ao tipo de categoria. Isso também depende do nível 

de detalhe e diagnóstico de informação desejada (PINHEIRO, 2003). 

Figura 2.9 – Modelo Norueguês 

 

Fonte: Johnson et al. (2001). 

 
2.5.4  Novo NCSI – Norwegian Customer Satisfaction Index (Novo Modelo 

Norueguês) 

 

A primeira mudança proposta sugere a retirada do construto expectativas do 

cliente, presente na maioria dos modelos de satisfação de clientes, e inclusão da imagem 

da empresa, como consequência da satisfação verificada em recentes experiências de 

consumo (MELLO, 2012).  

A segunda mudança proposta consiste na substituição do construto reclamações 

do cliente por gerenciamento das reclamações, produzindo um efeito direto sobre a 

satisfação e a fidelidade. É provável que haja um efeito positivo sobre a satisfação, 
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sempre que as reclamações forem solucionadas, e um efeito negativo, quando for 

menosprezado o interesse do cliente (MELLO, 2012). 

A terceira modificação sugerida procura eliminar a duplicidade existente entre 

os construtos qualidade percebida e valor percebido. Tendo-se em conta que a qualidade 

faz parte do valor, a relação se mostra confusa. Desse modo, os autores recomendam a 

substituição do construto valor percebido por preço percebido (MELLO, 2012). 

A quarta recomendação objetiva melhorar o entendimento e prognóstico da 

fidelidade do cliente como uma chave para a performance do sistema. Para tanto, os 

autores sugerem a utilização de dois construtos de relacionamento: compromisso afetivo 

e compromisso calculado. O compromisso afetivo tem o seu direcionamento para o 

emocional, enquanto o calculado se embasa na racionalidade e nos aspectos econômicos 

(MELLO, 2012). 

A quinta recomendação de Johnson et al. (2001) trata dos efeitos diretos do 

preço e/ou da qualidade sobre a fidelidade. 

A figura 2.10 mostra o novo modelo norueguês, com as diferenças dos 

constructos tratando os seguintes aspectos. 

 Gestão da reclamação – Quando as reclamações são bem tratadas espera-se um 

efeito positivo sobre a satisfação. A reclamação e a resolução ocorrem antes da 

avaliação da satisfação. Como o problema e sua solução podem também ser 

notável na decisão de recompra ou de recomendação a outras pessoas, o 

tratamento da reclamação pode ter um efeito direto sobre a fidelidade. 

 Preço percebido ou Índice de preço – A ideia desse constructo é obter do cliente 

a avaliação do preço em relação à variedade de benchmarks, inclusão da 

comparação do preço do produto versus preço esperado, preços dos 

competidores e qualidade (JOHNSON et al., 2001). 

 Compromisso afetivo e calculado – O compromisso afetivo é voltado para o 

emocional, capturando a força afetiva que os clientes têm com uma marca ou 

empresa e o nível de envolvimento e confiança daquele resultado. Já o 

compromisso calculado é racional e levado para o aspecto econômico. 
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Figura 2.10 – Novo Modelo Norueguês 

 

Fonte: Johnson et al. (2001). 

 
2.5.5  ECSI – European Customer Satisfaction Index (Modelo Europeu) 

 
 

Em 1998 foi lançado o projeto-piloto do Índice Europeu de Satisfação do Cliente 

(ECSI) cujo objetivo central era desenvolver um instrumento de mensuração da 

satisfação mais adequado ao mercado europeu (LOPES et al., 2009).  Segundo Mello 

(2012), foi uma ação conjunta de 12 países da União Europeia com institutos europeus 

de gestão da qualidade. 

Esse modelo compactua grande parte das variáveis com o ACSI, a diferença está 

na presença do constructo imagem nos antecedentes do ESCI, e a ausência da variável 

reclamação nos consequentes. 

O ECSI leva em conta a existência de um consequente de desempenho do índice 

de satisfação, que é a fidelidade. A fidelidade é defendida pela maioria dos estudiosos 

do assunto como um dos mais importantes indicadores, tida como um indicador 

avançado em relação à rentabilidade da empresa. O aumento da fidelidade dos clientes 

passou a ser o objetivo central de toda a estratégia que visa à satisfação do cliente. 
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O segundo consequente da satisfação é o tratamento das reclamações, porquanto 

clientes insatisfeitos tendem a apresentar mais reclamações do que os clientes 

satisfeitos. Pesquisas relacionadas à satisfação dão conta de que apenas um pequeno 

número dos clientes insatisfeitos apresenta reclamações aos fornecedores de bens e 

serviços, declinando os respectivos motivos, enquanto a maioria prefere mudar de 

fornecedor e ainda relatar a experiência negativa para os seus grupos sociais e amigos. 

O adequado tratamento das reclamações pode ser essencial para a fidelização de 

clientes, já que, quando as respostas oferecidas pelas empresas superam as expectativas, 

os reclamantes tendem a manter sua fidelidade, chegando a atingir níveis mais elevados 

do que aqueles que não apresentaram reclamação (MELLO, 2012). A figura 2.11 ilustra 

o modelo europeu. 

Figura 2.11 – Modelo Europeu 

 
Fonte: Johnson et al. (2001). 

 
 

2.5.6  Outros modelos 

 

No decorrer dos anos e da necessidade, foram surgindo mais modelos de 

satisfação de clientes, para diferentes segmentos do mercado e em muitos países. A 

literatura mostra a presença dos modelos TCSI – Taiwanese Customer Satisfaction 

Index; CCSI – Chinese Customer Satisfaction Index; KCSI – Korean Customer 
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Satisfaction Index; SWICS – Swiss Customer Satisfaction Index, além de modelos 

utilizados em Hong Kong, na Turquia e Alemanha. 

O modelo Taiwanês foi criado para medir a satisfação de pacientes de hospitais 

no próprio país. Foi feito com referências no ACSI e ECSI, porém considerando 

características dos habitantes de Taiwan. Na literatura já constavam outras propostas de 

avaliação da satisfação de pacientes, mas não foi encontrado um índice de avaliação 

efetiva. O TCSI utiliza o mesmo princípio de antecedentes do ACSI, expectativa do 

cliente e qualidade percebida, e se baseia no ECSI para desenvolver os aspectos de 

satisfação do cliente e os índices de fidelização. A diferença nesse modelo está na 

percepção do serviço, incluindo processos, efeitos e a imagem do serviço. O modelo 

taiwanês utiliza 10 hipóteses (HU et al., 2010). 

 

2.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo, foi realizada uma revisão da literatura sobre os conceitos 

necessários para desenvolver a construção/discussão da dissertação, como qualidade, 

estratégia, ferramentas da estratégia, satisfação e fidelidade do cliente, e ainda os 

modelos de satisfação do cliente. Nessa revisão, há também análises que fazem possível 

a integração de alguns conceitos, como a qualidade como fator estratégico e a qualidade 

nos serviços. 

Sobre a qualidade e a estratégia, foi possível perceber que são termos 

trabalhados, inicialmente, de forma individual, porém para a discussão faz-se necessário 

relacioná-los, e os termos permitem isso. Atualmente, o mercado permite o pensamento 

estratégico para driblar fatores concorrenciais, e no objetivo de estudo, aqui presente 

(postos de combustíveis), a qualidade é um fator muito utilizado, e pode ou precisa ser 

utilizado de forma estratégica. 

Por isso essa dissertação aborda a qualidade como fator estratégico. Ainda 

abordando a estratégia, faz-se uso de duas ferramentas, o BSC – Balanced Scorecard e a 

Matriz Importância-Desempenho, como sistema indicador de desempenho, para 

verificar necessidade de alguns fatores em busca da qualidade. 

A qualidade nos serviços é o segundo tópico acrescentado na revisão da 

literatura, por tratar de um estudo em uma operação de prestação de serviços, e estas 
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necessitar de prioridade na qualidade para execução do serviço. Essa primordial 

importância fica clara ao relatar que serviços são executados na presença dos 

consumidores, o grau agrava o nível de qualidade exigida. 

A satisfação e a fidelidade do cliente são fatores fundamentais da pesquisa. 

Acredita-se que a inserção de qualidade em uma organização, visa, estrategicamente, 

ganhar cliente ou mantê-los. Porém isso não será possível se os consumidores não 

ficarem satisfeitos com o produto/serviço que estão comprando. Tal satisfação gerará 

um grau de retenção na organização, cujo termo comumente utilizado é fidelidade. E 

dessa forma, o desenvolvimento da revisão de literatura sobre satisfação e fidelidade 

relaciona intimamente esses conceitos.  

Os indicadores que fazem os clientes se sentirem satisfeitos, são mensurados 

pelos principais personagens da situação, ou próprios consumidores. Assim sendo, 

foram criados modelos índices de satisfação de clientes por todo o mundo e pelos mais 

variados setores. Para melhor entendimento da similaridade entre os principais modelos 

de Índice de Satisfação de Clientes, apresenta-se, no quadro 2.2, as variáveis 

determinadas para garantir a satisfação do cliente e sua consequente fidelidade à 

organização. 

Ao final do desenvolvimento da revisão de literatura, percebeu-se, que, para o 

objeto de estudo em questão, postos revendedores de combustíveis, as pesquisas sobre 

fatores que retratam a satisfação do consumidor, precisam ser mais abrangentes, no 

sentido de que clientes desse tipo de operação de serviço podem possuir diferentes 

opiniões a respeito, especialmente em se tratando de perfis diferenciados. Diante do 

exposto, achou-se por bem utilizar como base para a pesquisa, o Modelo Índice de 

Satisfação do Cliente com maior abrangência de variáveis, ou seja, o Novo Modelo 

Norueguês. 
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Quadro 2.2 – Variáveis dos Modelos 

 
 

CONSTRUCTOS SCSB ACSI ECSI NCSB NOVO NCSB 

A
N

T
E

C
E

D
E

N
T

E
S

 

Desempenho percebido x     

Qualidade percebida  x x   

Valor percebido  x x   

Direcionadores de qualidade    x x 

Expectativas do cliente x x x   

Preço percebido ou Índice de preço     x 

Gestão da reclamação     x 

Imagem   x   

C
O

N
S

E
Q

U
E

N
T

E
S

 

Reclamações x x    

Fidelidade x x x x x 

Imagem    x x 

Relacionamento    x  

Compromisso calculado     x 

Compromisso afetivo     x 

Preço percebido ou Índice de preço     x 

Gestão da reclamação     x 

 

Fonte: Adaptado de González.(2005). 
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CAPÍTULO 3 

MÉTODO DE PESQUISA 

 

Este capítulo é destinado a discutir os aspectos metodológicos utilizados na 

presente dissertação, como a caracterização da pesquisa e seus procedimentos, e 

informações sobre a pesquisa de campo, como a população, o plano amostral, e a coleta 

e análise do dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Segundo Gil (2010) pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos, e existem com o intuito de conhecer. Conhecer pela própria satisfação de 

conhecer ou conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz. 

 As pesquisas se referem ao mais diversos objetos e perseguem objetivos 

diferentes. Cada pesquisa é naturalmente diferente de qualquer outra, por isso é natural 

que se busque classificá-las (GIL, 2010). 

 A pesquisa a qual se retrata esta dissertação é do tipo aplicada por que, está 

voltada à aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação numa situação específica 

(GIL, 2010) e quanto aos objetivos gerais, trata-se de uma pesquisa descritivo-

explicativa. Para essa classificação, Gil (2010) define o objetivo da pesquisa descritiva 

como a busca da descrição das características de determinada população buscando 

identificar possíveis relações entre variáveis; e o objetivo da pesquisa explicativa tendo 

o propósito de identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de 

fenômenos, têm a finalidade de explicar a razão e o porquê das coisas. 

 Para Mattar (1999), as pesquisas descritivas devem ser utilizadas quando o 

propósito for: (1) Descrever características de grupos; (2) Estimar a proporção de 

elementos em uma população específica, que tenham determinadas características ou 

comportamentos; (3) Descobrir ou verificar a existência de relação entre as variáveis. 
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 Segundo González et al. (2005), uma pesquisa é considerada quantitativa, 

quando é realizada por meio da aplicação de questionários com uma estrutura pré-

determinada, objetivando detalhar estatisticamente seus resultados. 

 Para o delineamento da pesquisa, Gil (2010) considera que existem vários 

delineamentos de pesquisa onde as mais conhecidas são: a pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa documental, a pesquisa experimental, o survey, o estudo de caso, a pesquisa-

ação, entre outras. O delineamento da pesquisa discutida melhor se adapta em um 

survey por se familiarizar com os propósitos presente nesse delineamento: 

 Descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 

 Formular hipóteses ou desenvolver teorias; 

 Caracterizar uma determinada amostra dentro de uma população; 

 Explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam utilização de levantamentos e experimentos. 

Diante de todos os aspectos anteriormente mencionados, o trabalho em questão 

trata-se de uma pesquisa aplicada descritivo-explicativa, com delineamento em survey 

utilizando uma abordagem quantitativa, com o intuito de descrever o acontecimento e 

em seguida, investigá-lo. Para a descrição é importante ressaltar que serão realizados 

estudos pontuais em unidades-caso. 

 

3.2 PROCEDIMENTO DA PESQUISA 

 

Para atingir os objetivos propostos pelo escopo da dissertação, foi necessário 

realizar uma sequência de etapas ilustradas na figura 3.12. 
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Figura 3.12 – Esquemático metodológico 

 

Fonte: Elaboração própria (2013) 

 

3.2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Na etapa 1 foi realizada uma revisão bibliográfica abordando os temas estratégia 

e qualidade, e procurando fazer o alinhamento. Para isso foram mencionados os 

principais atores de cada área, assim como também os trabalhos mais relevantes. Em 

seguida foi feita uma relação entre os conceitos de estratégia e qualidade, para que eles 

pudessem ser mencionados dentro do segmento estudado, fazendo referência ao estudo 

competitivo. 

Ainda remetendo-se ao tema qualidade, a revisão bibliográfica foi convergindo 

para o tema específico, passando por satisfação e fidelidade do cliente e atingido o 

ponto fundamental da pesquisa, que é o Modelo Índice Nacional de Satisfação do 

Cliente. Assim foi estudado cada modelo existente no mundo, para identificar àquele 

que mais se relaciona com o objetivo da atual pesquisa. 

 

3.2.2 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

A etapa 2 baseou-se no estudo de caso em questão, remetendo-se a elaboração 

do questionário. A pesquisa se propõe a analisar a percepção dos clientes/consumidores 

frente aos antecedentes e consequentes de satisfação presentes no Modelo Índice 

Nacional de Satisfação escolhido, o Novo Modelo Norueguês, e assim entender que 

fatores influenciam a fidelidade dos clientes de postos de combustíveis. Portanto, na 

elaboração do questionário, as questões foram tratadas considerando como base a 
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pesquisa de González (2005) remetendo-se às escalas de variáveis sugeridas no modelo 

escolhido, e explanadas no quadro 3.3. 

 O modelo do questionário aplicado se encontra no apêndice I. 

Quadro 3.3 – Escalas x Variáveis utilizadas no questionário 

Escalas Variáveis 

Escala 1 – Qualidade 

Q1-Qualidade do combustível 

Q2-Receptividade e cordialidade no atendimento 

Q3-Habilidades técnicas dos vendedores 

Q4-Tempo de atendimento 

Escala 2 – Preço P1-Comparação de preços com concorrente 

P2-Relação preço x qualidade 

Escala 3 – Reclamação R1-Existência de reclamações 

R2-Tratamento às reclamações 

Escala 4 – Satisfação S1-Satisfação geral 

S2-Satisfação em relação ao esperado 

Escala 5 – Imagem I1-Avaliação da imagem 

I2-Imagem em relação ao esperado 

Escala 6 – Fidelidade 

F1-Permanência no caso de aumento de preço x aumento 

de qualidade 

F2-Permanência no caso de mudança de bandeira 

F3-Possibilidade de indicação a um amigo 

Escala 7 – Compromisso Afetivo 

A1-Sentimento em relação ao posto 

A2-Sentimento em relação à distribuidora 

A3-Uso de adesivo 

A4-Disposição para sugestão de melhorias 

Escala 8 – Compromisso Calculado C1-Localização 

C2-Cartão fidelidade 

 

Fonte: Elaboração própria (2013) 

 

3.2.3 PESQUISA DE CAMPO 

 

Para entender o que o cliente busca, na etapa 3 serão coletadas informações por 

meio de questionários, o que permitirá uma análise mais direta levando em consideração 

que o que se procura obter dos clientes é aspectos que os mesmos consideram relevantes 

em um posto de combustível, e que os fizeram escolher tais empresas para comprar 

determinado produto ou serviço. Essa etapa de pesquisa de campo foi dividida em duas 

partes, quando, no primeiro momento, foi aplicado um questionário piloto, permitindo 

fazer ajustes e adaptações para a pesquisa definitiva. 
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3.2.3.1 POPULAÇÃO 

 

De acordo com o objetivo desta pesquisa, foi definida a população referente ao 

resultado que se deseja obter. Como a pesquisa é inerente a uma rede de postos da 

cidade de Natal/RN, formada por 5 empresas todas da mesma bandeira distribuidora de 

combustível Shell, foi necessário traçar uma perspectiva de população de cada posto, já 

que podem ter características diferentes, frente a variados aspectos como localização, 

estratégia, perfil consumidor, entre outros. A figura 3.13 ilustra a localização de todos 

os postos de combustíveis com bandeira Shell em Natal, e destaca os 5 postos, no qual o 

trabalho dará ênfase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Figura 3.13 – Localização dos Postos Shell em Natal-RN 

 

Fonte: Elaboração cartográfica Mariana Mello (2013) 
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A população de cada posto foi dimensionada com base em relatórios de 

abastecimentos fornecidos pela própria empresa. Porém os abastecimentos são gravados 

pela empresa um-a-um, sem fazer referência a uma repetição de clientes. Assim, já com 

utilização das respostas dos questionários pilotos, foi possível perceber que, entre 40% e 

60% dos entrevistados abastecem o carro semanalmente. Esse percentual corresponde a 

maioria dos respondentes em 4 dos 5 postos tomados para análise.  

Dessa forma, foi utilizada uma média aritmética simples de abastecimentos 

semanais, para encontrar o número de clientes de um posto, no período de 1 mês. Para 

os 5 postos da pesquisa, foi possível chegar em sua respectiva população, demonstrada 

no quadro 3.4. 

Quadro 3.4 – Número de clientes por posto 

Posto Número de clientes 

P1 – Posto 2 4.438 

P2 – Posto 3 2.043 

P3 – Posto 5 1.996 

P4 – Posto Via 2.991 

P5 – Posto RF 3.341 

Fonte: Elaboração própria (2013) 

 

3.2.3.2 PLANO AMOSTRAL 

 

Para Gil (2010), os levantamentos abrangem um universo de elementos tão 

grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade, por esta razão o mais 

frequente é trabalhar com uma amostra. 

Apesar de fazerem parte da mesma rede, com a mesma equipe de diretoria, 

alguns postos possuem características diferentes, especialmente o Posto 3 e o Posto 4. 

Os referidos postos, localizados respectivamente na Avenida Bernardo Vieira e na Via 

Costeira, possuem, em sua maioria, clientes jurídicos. O Posto 3 compreende clientes de 

empresas localizadas nas proximidades, e o Posto 4 envolve clientes de hotéis e de 

agências de turismo da cidade, geralmente de bairros próximos, no qual firmaram 

parceria, para aumentar a frequência dos abastecimentos em consequente benefícios de 

forma de pagamento e até desconto no preço do combustível. 
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Assim sendo, no interesse de um resultado real para a pesquisa, foram 

considerados apenas três postos para a aplicação do questionário, e sendo-os da mesma 

gestão, os clientes foram somados, para daí obter-se a amostra. Com a amostra, foi 

proporcionalizado o número de clientes por posto, e então, os questionários serão 

aplicados. 

De acordo com as técnicas estatísticas de amostragem e outros parâmetros que 

permitem compensar erros amostrais, foi calculada a amostra. 

A equação 3.1 apresenta uma forma para o cálculo amostral. 

 

        

Onde: 

n = Tamanho da amostra 

N = População, número de clientes de um posto de combustível 

p = Proporção referente à variável mais importante. Como não se tem informações 

sobre a mesma, assumiu-se o valor para a qual a variância é máxima, ou seja, p=0,5 e 

q=1 – p. Conforme Anderson et al. (2002), o valor p=0,5 é recomendado utilizar quando 

não se tem informação disponível do comportamento da variável na determinação do 

tamanho da amostra. 

ε = 0,05 (Erro Amostral) 

Z = 1,96 (número de desvios, referente ao grau de confiança desejado. Na situação, o 

grau de confiança é de 95%) 

 

A população considerada foi 9.822, soma dos três postos para análise 

(4.438+2.043+3.341). Aplicando os dados na equação 3.1, têm-se a seguinte resposta de 

amostra: 

 

n =                9.822 * 0,5 * 0,5 * (1,96)²                   = 369 

0,5 * 0,5 * (1,96)² + 9.821 * (0,05)² 

 

 

(Equação 3.1) 
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Para a verificação do erro amostral foi considerado o número de clientes 

entrevistados, e utiliza-se a fórmula da equação 3.2. 

                      

 De acordo com o cálculo da equação 3.2, foi confirmado que o erro amostral foi 

de 5,00%. 

 Com, o total de 369 clientes a serem entrevistados, e fazendo o proporcional de 

clientes por posto, têm-se o seguinte número de questionários a ser aplicado em cada 

posto: 

Posto 1 (localizado na Av. Prudente de Morais) – 167 clientes entrevistados 

Posto 2 (localizado na Rua Jaguarari) – 77 clientes entrevistados 

Posto 5 (localizado na Av. Engº Roberto Freire) – 125 clientes entrevistados 

 

3.2.3.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados por meio de um questionário, no qual foram incluídas 

todas as variáveis latentes que formam o Novo Modelo Norueguês e seus respectivos 

indicadores. Antes de ser aplicado nos respondentes, o questionário passou por duas 

etapas de validação. 

A primeira foi em sua forma, feita por meio de uma pré-teste com 5 clientes dos 

postos da rede pesquisada. Os pesquisadores foram instruídos a anotarem no próprio 

questionário todas as dúvidas e dificuldades que tiveram na aplicação e que sentiram 

dos respondentes no ato. Com base nas observações feitas pelos pesquisadores, foram 

realizadas alterações no questionário, que se concentraram no tempo de respostas e 

perguntas, assim como o entendimento por parte dos entrevistados. 

A grande questão encontrada inicialmente, se relacionava ao tempo necessário 

para a aplicação do questionário, em confronto com a disposição do consumidor em 

gastar um pouco de tempo para respondê-la. Nem todos os clientes estavam dispostos a 

ficar um pouco mais na empresa. Então a única alteração se relacionou ao tamanho das 

(Equação 3.2) 
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questões. Elas passaram a ser feitas em tópicos, propiciando a agilidade no 

entendimento e nas respostas. 

 A segunda etapa foi a validação do conteúdo, na qual o questionário foi 

submetido à avaliação de um grupo de especialistas no assunto, e foi percebida a 

necessidade de alteração em algumas variáveis, para procurar obter uma respostas mais 

real e coerente. A alteração aconteceu na troca de um indicador da variável qualidade. 

Foi retirado o aspecto “qualidade no atendimento” e inserido “receptividade e 

cordialidade dos funcionários” já que se tinha a presença de outra variável equivalente, 

“tempo de atendimento”. E a outra alteração foi na união de dois indicadores muito 

semelhantes, “tratamento dos funcionários diante das reclamações” e “tratamento do 

posto à sua reclamação”, ficando com o único indicador “tratamento do 

posto/funcionário à sua reclamação”. 

 

3.2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 De posse dos dados, a quarta etapa viabiliza a análise e posterior fechamento da 

pesquisa, respondendo ao problema proposto, que será exposto como resultados na 

etapa 5. 

 As técnicas estatísticas utilizadas na fase inicial de análise dos dados foram 

descritivas, seguindo-se de técnicas de correlação e equações estruturais. O software 

utilizado para a análise dos dados será o SPSS STATISTIC na versão 21.0. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa de campo. Os dados do 

estudo foram agrupados e analisados de forma exploratória e descritiva, por meio da 

organização de figuras e tabelas, que facilitam a compreensão das informações. Em  

seguida, estão descritos os resultados dos relacionamentos entre a satisfação do cliente e 

seus antecedentes, assim como a fidelidade do mesmo e seus antecedentes. 

O capítulo está organizado nos seguintes tópicos: validação da pesquisa; e 

análises descritiva e relacional, verificando o relacionamento entre a satisfação do 

cliente com o posto de combustível e seu direcionamento na fidelidade, cada um com 

seus antecedentes. 

 

4.1 VALIDAÇÃO DA PESQUISA 

 

Durante o período de coleta de dados, foram aplicados 391 questionários, 

obtendo-se acima em 22 questionários da quantidade de amostra requerida no cálculo 

inicial. A margem de erro amostral foi de 5%, a mesma que é recomendada por Hair et 

al. (2009). 

A primeira parte do questionário se destina a avaliar o perfil sócio-demográfico 

dos entrevistados, e perfil consumidor com características dos usuários. Para o perfil 

sócio-demográfico foram avaliadas as seguintes variáveis: gênero, idade, grau de 

instrução e renda familiar anual. E para o perfil consumidor foram avaliadas três 

variáveis: frequência de abastecimento; bandeira mais frequentada; e tempo em que 

frequenta o referido estabelecimento. A pesquisa foi aplicada no número solicitado de 

questionário, repartidos proporcionalmente aos seus números de clientes cadastrados, 

nos três postos utilizados para a pesquisa, e foi encontrada uma semelhança no perfil 

dos entrevistados em todas as questões relativas aos dados gerais e perfil consumidor, 

em exceção às questões relativas a faixa etária e bandeira mais frequentada, conforme 

serão demonstradas nas próximas análises. 

De acordo com a figura 4.14, a distribuição por gênero é observada como a 

maioria dos respondentes sendo do sexo masculino. Tal característica é presente da 
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mesma forma nos três postos. O posto P1 apresenta 75,7%, o posto P2 com 62,9% e o 

posto P5 possui 54,2% de respondentes masculinos. 

Figura 4.14 – Comparativo da distribuição por gênero 

          

Fonte: Pesquisa (2013) 

        A distribuição dos clientes respondentes por faixa etária apresenta 

semelhança em dois postos, o posto P1 e o posto P5, concentrando a maioria dos seus 

respondentes na faixa etária de 31 à 45 anos, com 41,8% e 37,9% respectivamente. 

Enquanto no posto P2, o maior percentual, 37,1% corresponde a faixa etária 45 à 60 

anos, conforme figura 4.15. 
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Figura 4.15 – Comparativo da distribuição por faixa etária 

 

Fonte: Pesquisa (2013)      

No que diz respeito ao nível de escolaridade, a figura 4.16 mostra que nos três 

postos a maior parte dos respondentes possui 3º grau completo, com os percentuais de 

representatividade 48,0%, 58,0% e 50,9% nos postos P1, P2 e P5, respectivamente. 

Figura 4.16 – Comparativo de distribuição por nível de escolaridade 

          

Fonte: Pesquisa (2013) 

Na categoria faixa que melhor representa o rendimento familiar mensal, os três 

postos também se mostraram semelhantes. A maior parte dos respondentes declarou ter 
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renda acima de R$ 5.000,00. O posto P2 se mostrou com o maior percentual, 51,6%, 

enquanto nos postos P1 e P5 foram marcados os percentuais de 46,3% e 47,7%, 

respectivamente. Alguns entrevistados não se sentiram à vontade em informar sua 

renda. No Posto P1, 10,1% dos clientes não informaram a renda, no posto P2, esse 

percentual foi de 9,6% e o posto P5 apresentou o maior números de omissões a tal 

questionamento, 14,3%. Tais dados, juntamente com outras opções de respostas são 

explanados na figura 4.17. 

Figura 4.17 – Comparativo de distribuição por renda familiar 

          

Fonte: Pesquisa (2013) 

O primeiro questionamento no perfil consumidor do usuário se referiu à 

frequência de abastecimento. A figura 4.18 mostra os percentuais para cada opção de 

resposta. Vê-se que a frequência semanalmente foi respondida em maior quantidade 

sendo 55,3% no posto P1, 59,7% no posto P2 e 51,6% no posto P5. 
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Figura 4.18 – Comparativo em frequência de abastecimento 

          

Fonte: Pesquisa (2013) 

Para o questionamento sobre a bandeira distribuidora de combustível mais 

frequentada, cada posto teve o maior número de respondentes informando que abastece 

naquele referido posto, o que sutilmente corrobora com a ideia de que os tais 

respondentes são figuras constantes nos estabelecimentos. A figura 4.19 explicita tais 

percentuais em cada empresa. Os postos P1 e P5 comercializam combustíveis 

distribuídos pela Shell, e dessa forma que 47,4% e 51,6% dos respondentes informam 

que a Shell é a bandeira mais frequentada. Já o posto P2, apresentou a informação de 

que 45,1% dos seus respondentes abastecem em postos de bandeira Esso, e também 

possui 30,6% dos seus respondentes com maior frequência nos postos de bandeira BR 

(PETROBRAS).  
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Figura 4.19 – Comparativo em bandeira distribuidora mais frequentada 

                

Fonte: Pesquisa (2013) 

              

No quesito tempo que frequenta o referido posto, todos apresentam o maior 

percentual na resposta mais de 1 ano. No posto P1 o valor é de 64,4%, no posto P2 é de 

77,4%, e no posto P5, 66,6%. Conforme a figura 4.20. 

Figura 4.20 – Comparativo em tempo de frequência ao posto 

                

Fonte: Pesquisa (2013) 
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4.2 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Nesta seção, é apresentada uma descrição da percepção dos clientes dos postos 

de combustíveis sobre as variáveis que foram analisadas na segunda parte do 

questionário. Foram utilizadas oito construtos qualidade (Q); preço (P); reclamação (R); 

satisfação (S); imagem (I); fidelidade (F); afetividade (A); e compromisso calculado 

(C); e para cada escala foram utilizadas variáveis de medição. 

Inicialmente, as análises foram feitas, respeitando o perfil de cada posto 

estudado, para que no final pudesse ser verificada a existência de uma tendência de 

comportamento geral. Assim como o perfil sócio-demográfico, as respostas descritivas 

também mostraram-se semelhantes. Portanto, as análises foram tratadas como um único 

perfil, com a união dos dados. 

Para o construto qualidade, foram utilizados quatro aspectos: qualidade do 

combustível (Q1); receptividade e cordialidade no atendimento (Q2); habilidades 

técnicas dos funcionários (Q3); e tempo de atendimento (Q4). Em Q1, qualidade do 

combustível, a média das respostas foi 8,3, na categoria de excelente. Q2, Q3 e Q4, 

ficaram com médias aproximadas 8,7; 8,1 e 8,5, respectivamente, também sendo 

inseridos na categoria de excelente. As figuras 4.21, 4.22, 4.23 e 4.24 explicitam tais 

resultados. 
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Figura 4.21 – Distribuição de respostas para Q1 (qualidade do combustível) 

                       
Fonte: Pesquisa (2013) 

 

 

Figura 4.22 – Distribuição de respostas para Q2 (receptividade e cordialidade no 

atendimento) 

                       
Fonte: Pesquisa (2013) 
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Figura 4.23 – Distribuição de respostas para Q3 (habilidades técnicas dos funcionários) 

                       
Fonte: Pesquisa (2013) 

 

Figura 4.24 – Distribuição de respostas para Q4 (tempo de atendimento) 

                        
Fonte: Pesquisa (2013) 
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Pela comparação dos resultados do construto qualidade, afirma-se que as 

variáveis receptividade e cordialidade dos atendentes e tempo de atendimento se 

comportam como sendo itens ligeiramente superior em desempenho quando 

comparados com as outras variáveis. 

Para a escala preço, foram utilizados os critérios: preço comparado a outros 

postos (P1); e em caso de preço superior, se a qualidade é compensatória (P2). A média 

das respostas para P1 foi 4,7, deixando claro a percepção dos clientes como igualdade 

de preços nos postos de combustíveis da cidade. E para os clientes que consideraram o 

preço superior aos outros postos, a média das respostas foi 5,0, relatando que não há 

diferença na qualidade. As figuras 4.25 e 4.26 demonstram os resultados. 

Figura 4.25 – Distribuição de respostas para P1 (preço comparado a outros 

postos) 

 

Fonte: Pesquisa (2013) 
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Figura 4.26 – Distribuição de respostas para P2 (compensação da qualidade) 

 

                    
Fonte: Pesquisa (2013) 

 

Observa-se que os clientes avaliam as variáveis do construto preço quase abaixo 

da média, confirmando que o produto “combustível” é uma commodity. 

Para o construto reclamação, procurou-se saber se o cliente já fez alguma 

reclamação no posto (R1), e em caso positivo, como foi o tratamento para tal 

reclamação (R2). As respostam concluíram que 90% dos respondentes nunca 

reclamaram. E para o percentual que já fez algum tipo de reclamação, atribuíram nota 

média 7,3 (entre bom e muito bom) para o tratamento dado às suas reclamações. As 

figuras 4.27 e 4.28 ilustram os resultados. 
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Figura 4.27 – Distribuição de respostas R1 (já fez reclamações?) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa (2013) 

Figura 4.28 – Distribuição de respostas para R2 (tratamento à reclamação)                       

 

                     
Fonte: Pesquisa (2013) 

 

Quanto a satisfação, os aspectos medidos foram: satisfação geral (S1) e 

satisfação em relação ao esperado (S2). Conforme as figuras 4.29 e 4.30, os postos 

foram avaliados com notas média de 7,9 para S1, e de 7,8 para S2, mostrando que os 

clientes estavam satisfeitos.  

N1 - Não teve  como reclamar 
N2 - Não teve nada a reclamar 
Sim - Já fez alguma reclamação 
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Figura 4.29 – Distribuição de respostas para S1 (satisfação geral) 

                      
Fonte: Pesquisa (2013) 

 

 

Figura 4.30 – Distribuição de respostas para S2 (satisfação em relação ao esperado) 

 

                        
Fonte: Pesquisa (2013) 
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Para o construto imagem, os itens questionados foram: avaliação da imagem do 

posto (I1); e a imagem do posto frente aos demais (I2). As respostas também 

mostraram-se semelhantes, quando o cliente acredita que imagem do posto é muito boa, 

e melhor que os outros postos. A média da nota para I1 foi 8,3 e 7,7 para I2, conforme 

as figuras 4.31 e 4.32. 

Figura 4.31 – Distribuição de respostas para I1 (avaliação da imagem do posto) 

                    
Fonte: Pesquisa (2013) 
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Figura 4.32 – Distribuição de respostas para I2 (imagem frente a outros postos)  

 

                      
Fonte: Pesquisa (2013) 

 

 

Para o construto fidelidade, os quesitos questionados foram: continuidade da 

frequência caso aumentassem o preço para aumentar condições de qualidade (F1); 

continuidade da frequencia caso mudassem a bandeira distribuidora (F2); e 

possibilidade de indicar a um amigo (F3). No quesito F1, os clientes deixaram claro, 

com avaliações média de 4,5 que provavelmente não continuariam frequentando o posto 

caso o preço sofresse aumento. Em F2, os clientes demonstraram indiferença quanto à 

continuidade na frequência ao posto, caso mudassem a bandeira distribuidora (avaliação 

média de 7,2). E sobre indicar a um amigo, responderam, com média entre 7,6, que 

provavelmente indicariam. As respostas estão expostas nas figuras 4.33, 4.34 e 4.35. 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Figura 4.33 – Distribuição de respostas para F1 (continuidade na frequência, caso 

aumentassem o preço)                          

                        
Fonte: Pesquisa (2013) 

 

 

Figura 4.34 – Distribuição de respostas para F2 (continuidade na frequência, caso 

mudassem a bandeira distribuidora) 

                      
Fonte: Pesquisa (2013) 
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Figura 4.35 – Distribuição de respostas para F3 (possibilidade de indicar a um amigo) 

 

                     
Fonte: Pesquisa (2013) 

 

 

Já na escala afetividade, foram considerados os aspectos: sentimento em relação 

ao posto (A1); sentimento em relação a bandeira distribuidora do posto (A2); 

possibilidade de usar um adesivo no carro fazendo referência ao posto (A3); e se estaria 

disposto a propor sugestões para a melhoria da empresa (A4). Conforme exposto nas 

figuras 4.36, 4.37, 4.38 e 4.39, em relação a A1, os clientes responderam que gostam do 

posto, e da mesma forma em relação à bandeira distribuidora (A2), com médias 7,8 e 

7,4, respectivamente. Já em A3, quando questionados sobre usar um adesivo fazendo 

referência ao posto no próprio carro, responderam com bastante ênfase, que 

provavelmente não usariam, com média 3,0. E em A4, sobre propor melhorias, 

responderam que talvez o fizessem, se achassem necessário. Essa avaliação obteve 

média 6,0. 
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Figura 4.36 – Distribuição de respostas para A1 (sentimento em relação ao 

posto) 

                     
Fonte: Pesquisa (2013) 

Figura 4.37 – Distribuição de respostas para A2 (sentimento em relação à bandeira) 

 

Fonte: Pesquisa (2013) 
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Figura 4.38 – Distribuição de respostas para A3 (possibilidade de usar um adesivo no 

posto) 

 

                          
Fonte: Pesquisa (2013) 

 

Figura 4.39 – Distribuição de respostas para A4 (disponibilidade para propor sugestões 

de melhoria) 

 

                    
Fonte: Pesquisa (2013) 
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Na ultima escala, compromisso calculado, os clientes foram questionados quanto 

à localização daquele posto (C1) e no interesse em aderir a um cartão fidelidade para 

retornar mais vezes (C2). Em C1, quesito localização, a média das respostas foi 9,4. 

Neste quesito é deixado claro que tais postos se localizam perto de suas residências ou 

pontos de trabalho. Para o C2, interesse em aderir cartão fidelidade, os respondentes 

avaliaram com média 7,6, informando que provavelmente voltariam mais vezes àquele 

posto. Tais análises podem ser observadas nas figuras 4.40 e 4.41. 

Figura 4.40 – Distribuição de respostas para C1 (localização)           

 

Fonte: Pesquisa (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Figura 4.41 – Distribuição de respostas para C2 (interesse em aderir a um cartão 

fidelidade) 

 

                        
Fonte: Pesquisa (2013) 

 

4.3 ANÁLISE RELACIONAL 

 

Para a análise relacional entre as variáveis, foi utilizada a regressão múltipla com 

auxílio do software SPSS STATISTIC 21. E de acordo com o modelo norueguês, em 

qual se baseia a pesquisa, há duas frentes de análise. A primeira na qual se toma como 

variável dependente, a satisfação, e como independentes os direcionadores da qualidade 

e do preço. E na outra frente, a fidelidade torna-se a variável dependente, se 

relacionando com os fatores independentes satisfação, imagem, afetividade e 

compromisso calculado, conforme as figura 4.42 e 4.43. 
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Figura 4.42 – Análise relacional da satisfação e seus antecedentes, no modelo NSCB 

                           

Fonte: Adaptado Johnson et al. (2001). 

Figura 4.43 – Análise relacional da fidelidade e seus antecedentes, no modelo NSCB                            

 

Fonte: Adaptado Johnson et al. (2001). 
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4.3.1. RELACIONAMENTO ENTRE A SATISFAÇÃO (S1) E SEUS 

ANTECEDENTES 

 

Em análise descritiva foram analisadas as duas variáveis da satisfação que 

poderiam ser consideradas como dependentes: satisfação geral (S1) e satisfação quanto 

ao esperado (S2). Os dois quesitos obtiveram notas semelhantes, sendo assim escolhida 

a variável S1 para representar a variável dependente. 

Neste relacionamento, os direcionadores da qualidade foram: qualidade do 

combustível (Q1), receptividade e cordialidade (Q2), habilidades técnicas dos 

vendedores (Q3) e tempo de atendimento (Q4). Para os direcionadores do preço: preço 

comparado a outros postos (P1) e a qualidade oferecida quando o preço é superior (P2). 

O resultado da primeira regressão está presente na tabela 4.1. 

 

 

Tabela 4.1 – Análise de variância (ANOVA) para o teste de significância da 

regressão linear múltipla para a satisfação do cliente. 

 

Modelo Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade (df) 

Quadrado 

médio 

F Sig (p-value) 

Regressão 264,833 3 88,278 46,729 ,000 

Resíduos 731,097 387 1,889   

Total 995,930 390    

 

Fonte: Pesquisa (2013) 

 

 

 

As variáveis independentes selecionadas para entrarem no modelo representam 

26,6% a variação da satisfação do cliente com o posto de combustível. Dentre as 5 

variáveis independentes, 3 foram significativas para compor o modelo. A descrição 

destas variáveis, seus coeficientes e níveis de significância são resumidos na tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Variáveis independentes antecedentes da satisfação, que 

ingressaram no modelo 

 

Modelo Descrição da variável B Sig (p-value) 

Q1 Qualidade do combustível 0,241 0,000 

Q4 Tempo de atendimento 0,206 0,000 

Q3 Habilidades técnicas dos funcionários 0,290 0,000 

 

Fonte: Pesquisa (2013) 

 

Para a variável P1 excluída do modelo, não há nível de significância, e essa 

informação também é corroborada pela análise descritiva, quando o cliente não 

considera preço uma variável importante, já que acredita que a maioria dos postos 

utilize o mesmo preço de venda para o combustível. A figura 4.44 resume os resultados 

da regressão múltipla, onde os itens destacados foram selecionados para a relação. 

 

Figura 4.44 – Diagrama de regressão múltipla entre satisfação e seus 

antecedentes 

 

        

Fonte: Pesquisa (2013) 
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4.3.2 RELACIONAMENTO ENTRE FIDELIDADE (F3) E SEUS 

ANTECEDENTES 

 

 

Para determinar qual das variáveis dependentes no fator fidelidade seria utilizada 

para representá-la, as respostas ao questionário foram analisadas descritivamente, e 

assim, definiu-se que a variável possibilidade de indicar a um amigo (F3) seria a 

representativa por manter maior média de respostas. 

E para o relacionamento com os antecedentes, as variáveis validadas pela 

estatística foram: satisfação geral (S1), satisfação quanto ao esperado (S2), avaliação da 

imagem (I1), avaliação da imagem frente aos demais postos (I2), sentimento em relação 

a bandeira distribuidora (A2), possibilidade de propor melhorias (A4), avaliação da 

localização (C1) e possibilidade de aderir a uma cartão fidelidade (C2). O resultado da 

segunda regressão está presente na tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Análise de variância (ANOVA) para o teste de significância da 

regressão linear múltipla para a fidelidade do cliente. 

 

Modelo Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade (df) 

Quadrado 

médio 

F Sig (p-value) 

Regressão 376,440 4 94,110 17,237 ,000 

Resíduos 2107,451 386 5,460   

Total 2483,891 390    

 

Fonte: Pesquisa (2013) 

 

 

 

As variáveis independentes selecionadas para entrarem no modelo representam 

15,2% da variação da fidelidade do cliente com o posto de combustível. Dentre as 8 

variáveis independentes, 4 foram significativas para compor o modelo. A descrição 

destas variáveis, seus coeficientes e níveis de significância são resumidos na tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 – Variáveis independentes antecedentes da fidelidade, que 

ingressaram no modelo 

 

Modelo Descrição da variável B Sig (p-value) 

I1 Imagem 0,323 0,001 

C1 Localização 0,264 0,006 

S1 Satisfação geral 0,186 0,033 

A2 Sentimento em relação à bandeira 0,259 0,000 

 

Fonte: Pesquisa (2013) 

 

A existência de correlação entre as variáveis independentes de satisfação S1 e S2 

fez com que, embora significativa para a fidelidade do cliente, não entrasse no modelo. 

Considerando o grau de correlação r >= 70%, a variável S2 (satisfação em relação ao 

esperado) é correlata em 70% com S1 (satisfação geral) (ver matriz de correlação no 

apêndice III). Para as variáveis excluídas do modelo, não há nível de significância. A 

figura 4.45 resume os resultados da regressão múltipla, com destaque para aqueles que 

foram significativos no modelo. 

 

Figura 4.45 – Diagrama de regressão múltipla entre fidelidade e seus 

antecedentes       

 

Fonte: Pesquisa (2013) 
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4.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

O número de entrevistados para a análise da pesquisa se mostrou significativo 

pelo fato de ter conseguido um número de questionários (391) acima da quantidade 

inicialmente planejada. As variáveis sócio-demográficas utilizadas gênero e idade se 

mostraram eficazes, onde as referidas distribuições dos dados apresentaram semelhança 

com a distribuição do CENSO (2010) e DENATRAN/DF (2013). 

Na análise descritiva realizada nos 8 construtos: qualidade, preço, reclamação, 

satisfação, imagem, fidelidade, afetividade e compromisso calculado, as variáveis 

convergiram para o esperado em senso comum, em especial na categoria preço, 

afetividade e compromisso calculado, onde esperou-se respostas com índices baixos, e 

assim ficou comprovado. 

Considerando os resultados da análise de regressão, os antecedentes da 

satisfação explicam 27% da variação na satisfação, e os antessentes da fidelidade 

explicam 15% da variação na fidelidade. Nos dois casos de análise, o baixo nível de 

explicabilidade (valor de R²) significa que outras variáveis podem estar explicando a 

satisfação e também a fidelidade do cliente. 

Neste estudo, a variável reclamação não teve influência sobre a satisfação e nem 

sobre a fidelidade, não retornando em nível de significância (p-value = 0,13 para a 

satisfação e p-value = 0,65 para a fidelidade). Essa situação é corroborada com a análise 

descritiva do mesmo quesito, quando mostra que 76,2% dos respondentes nunca tiveram 

nada a reclamar, e dos 10% que reclamaram, informaram que o tratamento à reclamação 

foi bom. Referente ao preço, este não teve influência sobre a satisfação. 

 Os resultados encontrados nas relações mostram coerência com o esperado, pois 

a fidelidade do cliente não é unicamente explicada pela satisfação, mas também por 

outros fatores como imagem, afetividade e compromisso calculado. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta uma síntese geral da dissertação, por meio da apresentação do 

resumo da pesquisa bibliográfica, os aspectos metodológicos da pesquisa e os resultados 

obtidos. Também foi feita uma análise crítica do trabalho, uma avaliação das limitações 

e o direcionamento para novas pesquisas no tema de satisfação e fidelidade dos clientes 

de postos de combustíveis, finalizando com as conclusões. 

 

5.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

O fato de medir satisfação do cliente foi motivado pelas empresas para conhecer 

seu desempenho a partir do ponto de vista do cliente. Aparecem diferentes abordagens 

sobre satisfação do cliente, sendo a mais adotada nos modelos nacionais de satisfação, a 

definição na qual a satisfação é abordada mediante dois enfoques: como resultado de 

uma transação específica e como resultado de uma percepção acumulada. Nessa 

pesquisa se adotou como principal referência o modelo norueguês por incluir construtos 

diversos e em maior número dos anteriores modelos. 

 

5.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para concepção deste trabalho, o foco de estudo foi o cliente de posto de 

combustível que frequenta uma determinada rede de postos localizada na cidade de 

Natal/RN. Para a população alvo foram considerados todos os clientes da rede, que 

apresentam o número de 9.822 clientes. A amostragem resultou em 369 questionários 

necessários. 

A coleta de dados foi o instrumento utilizado na pesquisa, na forma de um 

questionário estruturado (ver Apêndice I), fundamentado no novo modelo norueguês de 

satisfação do cliente de Johnson et al. (2001), onde formula questionamentos tomando 

como base os 8 constructos aparente no NSCB. As questões foram fechadas, 

mensuradas em escala variando de 1 a 10 pontos. 
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A pesquisa foi realizada de 15 de março à 15 de abril de 2013 em três postos de 

combustíveis localizados na zona sul da cidade de Natal/RN. Participaram da aplicação 

dos questionários 12 pesquisadores, incluindo o autor com tempo médio utilizado pelos 

respondentes de 4,5 minutos. 

Para analisar a primeira parte do questionário, na qual se refere aos dados sócio-

demográficos verificando o perfil do consumidor nos quesitos gênero, idade, nível de 

escolaridade, renda familiar salarial, frequência de abastecimento, bandeira 

distribuidora preferencial e tempo de frequência no posto, foi utilizada a técnica de 

análise descritiva. E para avaliar os quesitos de percepção do consumidor sobre o posto, 

foi utilizada a técnica de regressão linear múltipla, estabelecendo a relação entre as 

variáveis dependentes e independentes. 

Os objetivos da pesquisa foram atingidos satisfatoriamente, levando em 

consideração os cuidados na coleta de dados, sobretudo no cumprimento ao número 

desejado de questionários, em sua análise e interpretação, para deles obter as devidas 

conclusões. 

 

5.3 RESULTADOS OBTIDOS 

 

É importante ressaltar os resultados obtidos na primeira parte da pesquisa, nas 

características sócio-demográficas, uma vez que os dados foram inicialmente analisados 

em separado, posto a posto, e só assim ficou evidente que não diferença de perfil entre 

os postos. Essa análise foi fundamental para a análise descritiva do decorrer da 

pesquisa. 

As características sócio-demográficas mostraram que 64,3% são do sexo 

masculino, 37,3% se encontram na faixa etária de 31 a 45 anos, 52,3% tinham nível 

superior de escolaridade, e 48,5% possuíam uma renda familiar mensal acima de 

R$5.000,00.  

Para o perfil de abastecimento do consumidor, verificou-se que 55,5% 

abastecem seu carro semanalmente e 48% têm preferência pela bandeira distribuidora 
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Shell. 69,6% dos entrevistados já frequentam o respectivo posto de combustível a mais 

de 1 ano, denotando maior assiduidade na frequência. 

A análise descritiva, feita nas categorias qualidade, preço, reclamação, 

satisfação, imagem, fidelidade, afetividade e compromisso calculado, mostrou que a 

variável preço obteve distribuição conforme o esperado, sem importância para o cliente. 

E a variável com distribuição abaixo da esperada foi reclamação, onde apenas 10% dos 

clientes afirmaram já ter feito alguma reclamação. 

A análise relacional com regressão linear múltipla foi feita em duas vertentes: 

satisfação com antecedentes e fidelidade com antecedentes. Na primeira vertente foi 

verificado que a satisfação é explicada em 27% pelas variáveis: qualidade do 

combustível (Q1), habilidades técnicas dos funcionários (Q3) e tempo de atendimento 

(Q4). E na segunda vertente, percebeu-se que a fidelidade é explicada em 15% pelas 

variáveis imagem (I1), sentimento em relação a bandeira distribuidora (A2), localização 

(C1) e satisfação geral (S1). A existência de alta correlação entre S1 e S2, faz com que 

S2 não entre no modelo, embora significativo, com grau de correlação r = 70%. 

 

5.4 ANÁLISE CRÍTICA 

 

Este trabalho contribui para a análise de modelos conceituais de satisfação do 

cliente em uma perspectiva de validação das variáveis propostas como influenciadoras 

da satisfação e da fidelidade do cliente, objetivo principal deste estudo. 

A pesquisa bibliográfica realizada foi baseada em livros, periódicos, jornais e 

internet. A busca em bases de dados foi fundamental na atualização dos conteúdos que 

abrangem os temas de qualidade, satisfação do cliente, fidelidade do cliente, e modelos 

índices nacionais de satisfação do cliente. Esse último, com crescente aplicação, onde 

foi possível denotar o aproveitamento para uso nos mais diversos segmentos e países. 

Aos interessados em pesquisas sobre satisfação e fidelidade do cliente, poderá 

ser um referencial devido às informações que contribuem para ampliar o conhecimento 

nos modelos índices de satisfação, sobretudo no modelo aplicado. 
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5.5 LIMITAÇÕES E DIRECIONAMENTOS 

 

O estudo limita-se à população de clientes de postos de combustíveis utilizando 

o automóvel como meio de transporte no momento da pesquisa, o que significa dizer 

que as pesquisas foram realizadas apenas com clientes que estavam abastecendo seus 

automóveis, excluindo-se os usuários de motocicleta, micro ônibus, caminhões e outros. 

Esse estudo também foi limitado à postos localizados na zona sul da cidade na 

qual se localizavam os postos de combustíveis que serviram de intermediadores para a 

pesquisa. 

O uso da técnica estatística de análise de regressão linear múltipla tem suas 

limitações no que se refere à constatação de possíveis efeitos indiretos das variáveis 

independentes nas variáveis dependentes satisfação e fidelidade do cliente. Uma 

ferramenta mais adequada poderia ser a aplicação de Modelagem de Equações 

Estruturais que consideram tais efeitos indiretos nos estudos de regressão. 

As limitações citadas não retiram a importância ao estudo realizado. Constituem 

informações fundamentais para a validação da adaptação do novo modelo NCSB e 

apontam informações para decisões de melhoria a serem implementadas pelos gestores 

dos postos de combustíveis da cidade. Futuras pesquisas podem ser desenvolvidas com 

a aplicação do novo modelo norueguês de satisfação do cliente em outras populações de 

outras regiões do país, objetivando mais compreensão das variáveis mais influentes da 

satisfação e fidelidade, ou até mesmo, relatando as diferenças de percepção e 

influenciados de satisfação e fidelidade de cada região. 

 

5.6 RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se que as variáveis que entraram como influenciadoras da satisfação 

e fidelidade do cliente sejam vistas como um referencial, e que sejam monitoradas no 

período devido, visto que os estudos apresentados mostram os gostos e preferências do 

consumidor, e que estes mudam com o passar do tempo. 

Aos gestores de postos de combustíveis da cidade de Natal/RN, indica-se para 

que considerem e implementem dentro de suas estratégias os fatores que levam à 
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satisfação e consequente fidelidade do cliente. Além disso, para que tenham um 

acompanhamento continuado sobre a opinião de seus clientes mediante técnicas e 

modelos adequados às suas realidades.  

 

5.7 CONCLUSÕES 

 

O modelo norueguês proposto por Johnosn et al. (2001), utilizado nesta 

pesquisa, se ajusta aos dados coletados com algumas adaptações. De acordo com a 

análise de regressão linear múltipla, as variáveis direcionadoras da qualidade, qualidade 

do combustível, tempo de atendimento e habilidades técnicas dos funcionários, 

explicam em 27% a variabilidade da satisfação do cliente de posto de combustível. Já a 

fidelidade é explicada em 15% pela satisfação geral, imagem, sentimento em relação à 

bandeira e localização. Enquanto reclamação e preço não são influenciadores da 

satisfação nem da fidelidade. 

Sob a ótica estratégica, valem ressaltar os aspectos da ferramenta BSC que dão 

suporte à organização quanto à implantação dos fatores que influenciam a satisfação e 

fidelidade. Os fatores podem se relacionar com as quatro perspectivas do BSC, 

financeira, clientes, processos internos e aprendizado. 

Para influenciar a satisfação, o fator qualidade do combustível está relacionado 

com a perspectiva processos interno, assim como o tempo de atendimento, que por sua 

vez relaciona-se não somente com o processo interno, mas com a perspectiva 

aprendizagem. Já a habilidade técnica dos funcionários está relacionada com a 

aprendizagem. Para os fatores influenciadores da fidelidade (satisfação, imagem, 

sentimento e localização), estes se relacionam com a perspectiva do cliente. 

Do novo modelo norueguês, se pode concluir que este modelo pode ser aplicado 

no mercado varejista de combustíveis, excluindo-se preço e reclamação, sobretudo na 

zona sul da cidade de Natal/RN. Porém os níveis de explicabilidade (R²) encontrados 

evidenciam que pode haver outros construtos que possivelmente ingressem no modelo, 

melhorando a variabilidade de explicação tanto na satisfação e consequente fidelidade 

do cliente de postos de combustíveis. 
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APÊNDICE I 

Questionário da pesquisa 
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APÊNDICE II 

Análise de confiabilidade do questionário: Alfa de Cronbach 
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Estatísticas de item-total 

 Média de 

escala se o item 

for excluído 

Variância de 

escala se o item 

for excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se o 

item for 

excluído 

Q1 117,533 354,330 ,129 . ,775 

Q2 116,400 356,620 ,160 . ,772 

Q3 116,940 336,524 ,506 . ,757 

Q4 116,933 360,487 ,080 . ,775 

P1 122,933 366,087 -,043 . ,779 

P2 120,267 356,201 ,099 . ,776 

R2 118,400 375,006 -,161 . ,802 

S1 118,333 308,615 ,752 . ,737 

S2 118,133 328,672 ,495 . ,755 

I1 118,087 309,504 ,692 . ,739 

I2 118,133 333,615 ,441 . ,758 

F1 122,460 348,250 ,159 . ,775 

F2 119,400 337,763 ,188 . ,777 

F3 119,133 283,701 ,781 . ,723 

A1 117,867 301,687 ,712 . ,735 

A2 118,580 370,953 -,144 . ,784 

A3 123,800 347,849 ,390 . ,764 

A4 120,133 294,287 ,429 . ,760 

C1 117,867 308,587 ,499 . ,750 

C2 120,000 297,206 ,489 . ,751 
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APÊNDICE III 

Matriz de Correlação 
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Correlações 

 S1 Q1 Q2 Q3 Q4 P1 

Correlação de 

Pearson 

S1 1,000 ,360 ,397 ,420 ,342 ,076 

Q1 ,360 1,000 ,458 ,347 ,249 ,150 

Q2 ,397 ,458 1,000 ,510 ,513 ,101 

Q3 ,420 ,347 ,510 1,000 ,296 ,084 

Q4 ,342 ,249 ,513 ,296 1,000 ,057 

P1 ,076 ,150 ,101 ,084 ,057 1,000 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Correlações 

 F3 S1 S2 I1 I2 A2 A4 C1 C2 

Correlação 

de Pearson 

F3 1,000 ,267 ,210 ,292 ,238 ,236 ,100 ,204 ,145 

S1 ,267 1,000 ,707 ,497 ,345 ,185 -,014 ,202 ,049 

S2 ,210 ,707 1,000 ,429 ,369 ,166 -,027 ,105 ,050 

I1 ,292 ,497 ,429 1,000 ,553 ,167 ,007 ,167 ,141 

I2 ,238 ,345 ,369 ,553 1,000 ,269 -,005 ,144 ,058 

A2 ,236 ,185 ,166 ,167 ,269 1,000 ,072 ,103 ,173 

A4 ,100 -,014 -,027 ,007 -,005 ,072 1,000 ,119 ,140 

C1 ,204 ,202 ,105 ,167 ,144 ,103 ,119 1,000 ,189 

C2 ,145 ,049 ,050 ,141 ,058 ,173 ,140 ,189 1,000 

C2 391 391 391 391 391 391 391 391 391 


