
 
 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 
PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleixo Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE SATISFAÇÃO E RESPOSTAS COMPORTAMENT AIS E 
DE INTENÇÃO DOS CONSUMIDORES: OS EFEITOS INDIRETOS DO 

ENVOLVIMENTO E REPUTAÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 
 

Aleixo Fernandes 

 

 

 

 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE SATISFAÇÃO E RESPOSTAS COMPORTAMENT AIS E 
DE INTENÇÃO DOS CONSUMIDORES: OS EFEITOS INDIRETOS DO 

ENVOLVIMENTO E REPUTAÇÃO  
 
 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SATISFACTION AND BEHAVIORA L RESPONSES 

AND CONSUMERS’ INTENTION: THE INDIRECT EFFECTS OF I NVOLVEMENT 

AND REPUTATION 

 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Administração - PPGA da Universidade Nove de 
Julho – UNINOVE, como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em Administração, sendo a banca 
examinadora formada por:  

 

ORIENTADOR: PROF. MARCELO MOLL 
BRANDÃO 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Fernandes, Aleixo.  
    A relação entre satisfação e respostas comportamentais e de intenção 
dos consumidores: os efeitos indiretos do envolvimento e reputação. 
2016. 
    115 f. 
    Dissertação (mestrado) – Universidade Nove de Julho - UNINOVE, 
São Paulo, 2016. 
    Orientador (a): Prof. Dr. Marcelo Moll Brandão. 
 

1. Satisfação. 2. Lealdade. 3. Envolvimento. 4. DPM. 5. Reputação 
I.  Brandão, Marcelo Moll. II. Titulo                                                                                               

                                                                                                                                                   
                                                                                              CDU 658 
 
          



 
 

A RELAÇÃO ENTRE SATISFAÇÃO E RESPOSTAS COMPORTAMENT AIS E 
DE INTENÇÃO DOS CONSUMIDORES: OS EFEITOS INDIRETOS DO 

ENVOLVIMENTO E REPUTAÇÃO  
 

 
 

POR 

 

ALEIXO FERNANDES 

 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Administração - PPGA da Universidade 
Nove de Julho – UNINOVE, como requisito parcial 
para obtenção do título de Mestre em Administração, 
sendo a banca examinadora formada por:  
 
 
 

 
 
________________________________________________________________________ 
Profa. Dra. Thelma Valeria Rocha – Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM 
 
 
________________________________________________________________________ 
Prof. Dr. Marcelo Moll Brandão – Universidade Nove de Julho – UNINOVE 
 
 
________________________________________________________________________ 
Prof. Dr. André Torres Urdan – Universidade Nove de Julho – UNINOVE 
 

 
 
 

São Paulo, 16 de dezembro de 2016. 
 
 



 
 

RESUMO 

Esta dissertação busca explicar como dois fatores moderadores da satisfação do consumidor – 

reputação e envolvimento – agem sobre a disposição de pagar mais e a lealdade. Estas moderadoras 

foram escolhidas por serem reconhecidas na literatura como componentes que se relacionam com 

os elementos cognitivos e emocionais que compõem a satisfação. O objetivo deste estudo é explicar 

a influência das variáveis: reputação e envolvimento na relação entre satisfação (antecedente), 

lealdade em relação à marca e à disposição de pagar mais (consequentes) pelo serviço de pós-

venda. A lacuna que este estudo busca preencher é demonstrar em que medida a satisfação do 

consumidor, com serviço de pós-venda, contribui com aspectos importantes para o resultado 

mercadológico das empresas. Para isso pretende responder como a reputação da empresa e o 

envolvimento do consumidor influenciam o efeito da satisfação desse sobre a lealdade e a 

disposição de pagar mais. Este é um estudo quantitativo que utiliza um survey para a obtenção de 

dados. Após a amostra coletada, regressões foram realizadas com o objetivo de verificar como a 

interação entre as variáveis ocorrem. Das 9 hipóteses construídas, 4 foram confirmadas, 2 foram 

parcialmente confirmadas e 3 não puderam ser confirmadas. Um resultado não esperado é que a 

resposta da disposição de pagar mais em função da satisfação se mostrou linear, enquanto a teoria 

aponta que deveria ser não linear. Ao final são apresentadas limitações, contribuições acadêmicas 

e gerenciais, bem como sugestões de pesquisas futuras. 

Palavras-chave: Satisfação, Lealdade, DPM, Reputação, Envolvimento 



 
 

ABSTRACT 

This thesis seeks to explain how moderators of satisfaction - reputation and involvement - act on 

the willingness to pay more and loyalty. These moderators were chosen because they are 

recognized in the literature as components which relates with cognitive and emotional elements 

that make up the satisfaction. The purpose of this study is to explain the influence of reputation and 

involvement variables on the relationship between satisfaction (independent), loyalty to the brand, 

and the willingness to pay more (dependent) for after-sales service. The gap that this study seeks 

to fill is to demonstrate to what extent consumer satisfaction with after-sales service contributes 

important aspects to the companies' market results. To this end, it aims to answer how the 

company's reputation and consumer involvement influence the effect of consumer satisfaction on 

loyalty and the desire to pay more. This quantitative study uses a survey to obtain data. After the 

collection, regressions were performed with the objective of verifying how the interaction between 

the variables occur. Of the 9 hypotheses constructed, 4 were confirmed, 2 were partially confirmed 

and 3 could not be verified. An unexpected result is that the response of the willingness to pay 

more as a function of satisfaction was linear, whereas the theory suggests that it should be non-

linear. At the end, limitations, academic and managerial contributions as well as suggestions for 

future research are presented. 

 

Keywords: Satisfaction, Loyalty, WTP, Reputation, Involvement  
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1 INTRODUÇÃO 

Alguns segmentos empresariais chamam a atenção quando o assunto é satisfação do cliente, 

ou no caso, a falta de satisfação. É comum encontrarmos pessoas em nosso ciclo de convivência 

reclamando do banco em que possuem conta ou da operadora de telefonia escolhida, apenas para 

citar dois exemplos. No entanto, o setor financeiro e o setor de telefonia apresentam, ano após ano, 

resultados financeiros invejáveis. Como explicar o desempenho dessas organizações, se a 

satisfação com o cliente parece não ser prioridade para elas? 

Desde que Oliver (1980) propôs seu modelo de satisfação em função da expectativa e da 

não confirmação da expectativa em relação a um produto ou serviço, muito se tem estudado sobre 

o assunto e diversos autores puderam colaborar com os conceitos introduzidos por Oliver. Diversos 

estudos analisaram variáveis mediadoras comportamentais na cadeia de valor da satisfação 

(Anderson & Mittal, 2000). Inicialmente os estudos focavam na retenção dos consumidores (V. 

Mittal & Kamakura, 2001) e na intenção de recompra (Anderson & Sullivan, 1993). Estudos mais 

recentes focam o valor econômico do consumidor para as empresas, que é neste estudo, entendido 

como a soma de todas as contribuições financeiras do consumidor feitas durante o período em que 

a empresa consegue retê-lo como cliente. O trabalho de Homburg, Koschate e Hoyer (2005), por 

exemplo, trata da disposição do cliente em pagar mais pelos serviços quando satisfeito com eles.  

Estudos empíricos parecem confirmar a influência positiva da satisfação do consumidor 

para o valor econômico deste para a empresa. Reconhecendo que a ligação entre a cadeia que 

conecta satisfação e ganho é complexa, muitos estudos têm analisado a forma da função e 

encontrado funções não lineares relacionando satisfação e valor do consumidor para a empresa 

(Bowman & Narayandas, 2004; Homburg et al., 2005). 
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O estudo de respostas não lineares é um ponto importante para a academia, pois o recurso 

estatístico normalmente utilizado para analisar os fenômenos estudados é a regressão linear, cujo 

objetivo é obter uma reta que se ajuste o melhor possível aos dados medidos em campo. Mas se a 

resposta à satisfação é não linear uma reta poderá não se ajustar aos dados de forma a descrever o 

fenômeno de modo adequado.  

Ao realizar uma regressão linear o pesquisador deve observar o cálculo do parâmetro 

conhecido como R2, que representa o quanto a reta obtida se ajusta bem aos dados, e quanto mais 

próximo do valor 1, melhor ajustados os dados estão. Normalmente ao realizar a regressão linear 

para explicar fenômenos não lineares o pesquisador encontra R2 baixos, mais próximos do zero, e, 

por vezes, abandona o estudo por entender que a relação entre as variáveis estudadas é fraca.  

Em outra contribuição nesta linha Eisenbeiss, Cornelißen, Backhaus e Hoyer (2014) 

demonstram por meio de 3 experimentos que o efeito da satisfação do consumidor sobre duas 

variáveis comumente aceitas como medida da contribuição financeira do consumidor para a firma 

– willingness-to-pay (em português disposição para pagar mais – DPM ) e share of wallet (SW) 

(ou a porção que o cliente reserva para gastar com a empresa – traduções do autor) - é moderado 

por duas variáveis: envolvimento e reputação da empresa, e juntas, estas mediadoras tornam a 

resposta à satisfação uma curva em “S” assimétrica. A figura 1 mostra um exemplo do tipo de curva 

obtida por eles, e exemplifica a diferença entre o R2 obtido com a regressão linear e com uma curva 

polinomial de grau 3. O R2 apresentado na figura mostra como a curva polinomial se ajusta melhor 

aos pontos de dados. 

Outra variável que sofre a influência da satisfação do cliente e que é importante para a 

sobrevivência das empresas é a lealdade. Urdan e Zuñiga (2001) conduziram pesquisa junto a 

consumidores de automóveis relacionando a satisfação aos serviços de pós-venda com a lealdade 
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do consumidor, medida  por meio da intenção de recompra dos produtos. Porém o trabalho não 

considerou a influência de variáveis moderadoras. 

Figura1: Exemplo de análise linear e não linear para dados bivariados 
Fonte: Autor (2016). 
 

Define-se reputação da empresa como  a avaliação geral da empresa formada por meio da 

experiência (Wiles, 2007). A reputação fornece ao consumidor pistas importantes sobre a qualidade 

esperada do produto ou serviço antes do ato de consumo (Purohit & Srivastava, 2001), e para o 

caso de serviços, estas pistas são mais importantes e significativas à medida que eles não são 

palpáveis ou visíveis, o que torna o julgamento sobre sua qualidade difícil de ser feito (Zeithaml, 

1988).  

Envolvimento é a relevância pessoal percebida de um estimulo para um indivíduo. O 

estimulo pode ser um produto ou serviço (Greenwald & Leavitt, 1984). Vários estudos demonstram 

a importância do envolvimento na decisão de consumo, e o estabelecem como um dos princípios 

da teoria comportamental do consumidor (Bloch & Richins, 1983; Wu, Liu, & Hu, 2016; Liang, 

R² = 0,084

R² = 0,2444
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2012). Este estudo inclui reputação e envolvimento como variáveis moderadoras do efeito da 

satisfação sobre o DPM e sobre a lealdade. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

A lacuna que esta pesquisa busca preencher é por demonstrar de que forma a satisfação do 

consumidor contribui para o resultado das empresas, como a disposição de pagar mais e a lealdade, 

e também testar se há influência das variáveis intervenientes, reputação da marca e envolvimento, 

que interferem no resultado da relação entre satisfação do consumidor (SC) com intenção de pagar 

mais e a lealdade. O Trabalho de Eisenbeiss et al. (2014) trata estas variáveis intervenientes como 

moderadoras da relação entre satisfação e DPM, mas não está claro que a moderação esteja presente 

em outras relações de consumo, nem mesmo se o efeito que existe em economias desenvolvidas 

será observado em mercados emergentes, ou ainda se aplica-se a serviços hedônicos e utilitários 

da mesma forma. 

1.1.1 Questão de Pesquisa 

A questão de pesquisa deste trabalho é: Qual a influência da reputação da empresa e o 

envolvimento do consumidor na relação entre a satisfação do consumidor com serviços de pós-

venda e a lealdade e na relação entre satisfação do consumidor e o DPM? 

1.2 OBJETIVOS 

A seguir apresentam-se os objetivos geral e específicos que norteiam esta dissertação. 

1.2.1 Geral 

Explicar a influência de variáveis intervenientes, reputação e envolvimento, na relação entre 

satisfação, lealdade e DPM. 
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1.2.2 Específicos 

1.2.2.1. Explicar se e como a reputação da empresa modera o efeito da satisfação do 

consumidor com serviços de pós-venda sobre a lealdade; 

1.2.2.2. Explicar se e como o envolvimento do consumidor modera o efeito da satisfação 

do consumidor com serviços de pós-venda sobre a lealdade; 

1.2.2.3. Explicar se e como a reputação da empresa modera o efeito da satisfação do 

consumidor com serviços de pós-venda sobre DPM;  

1.2.2.4. Explicar se e como o envolvimento do consumidor modera o efeito da satisfação 

do consumidor com serviços de pós-venda sobre DPM. 

1.3 RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

Pesquisas, ao replicarem estudos anteriores, podem modificar o desenho original, desta 

forma, averígua-se se os resultados prévios podem ser extrapolados para outras populações, 

categorias de produtos, períodos de tempo, locais geográficos ou se são meras peculiaridades 

localizadas (Hubbard, Vetter, & Little, 1998). A replicação permite a confirmação das conclusões 

por seguirem o mesmo método e etapas do estudo original, aumentando a confiabilidade e 

impedindo que erros de pesquisadores venham a criar lendas gerenciais (MacLennan & Avrichir, 

2013). 

Existem quatro tipos de replicação possíveis: estrita, parcial, operacional e conceitual. Este 

estudo se enquadra parcialmente na classificação de replicação conceitual,  no qual o pesquisador 

busca confirmar as hipóteses do estudo original, por meio de metodologia diversa da aplicada no 

estudo original (Morrison, Matuszek, & Self, 2010). 

Este estudo procura contribuir com os estudos acadêmicos na medida em que irá testar o 

framework proposto por Eisenbeiss et al. (2014) em segmento distinto ao testado originalmente 
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pelos autores. O framework básico será testado, também, considerando a lealdade, 

complementando assim a pesquisa de (Urdan & Zuñiga, 2001). Eisenbeiss et al. (2014) 

desenvolveram sua pesquisa por meio de experimentos. Esta pesquisa aumenta a validade externa 

do trabalho deles pela utilização de método distinto de pesquisa – survey respondido por 149 

consumidores durante o segundo semestre de 201- , e pela aplicação da pesquisa em mercado 

emergente, que por vezes tem repostas distintas dos mercados desenvolvidos. 

Este estudo irá contribuir com pesquisas que buscam evidenciar o papel de variáveis 

intervenientes – se moderadoras, mediadoras ou independentes, e também, irá contribuir para os 

gestores de marketing, na exata medida em que irá demonstrar o quanto estes fatores precisam ser 

levados em consideração na alocação de recursos de marketing, adequando os investimentos 

relacionados à satisfação do consumidor. 

Esta pesquisa, deste ponto em diante, está estruturada conforme apresentado na Figura 2, 

após esta introdução, é apresentada a seção 2 do trabalho, contendo o referencial teórico e as 

variáveis utilizadas no estudo, na sequência o modelo teórico do estudo é apresentado e as hipóteses 

são construídas. Na seção 3 apresentam-se o método e os procedimentos para a coleta e a análise 

dos dados. A seção 4 apresenta a análise dos dados do pré-teste realizado com 120 respondentes, a 

seção cinco apresenta os resultados do teste, contendo 149 respondentes, após os ajustes apontados 

no pré-teste e a seção 6 apresenta as conclusões do trabalho. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho segue a estrutura apresentada na Figura 2, lembrando que a satisfação é uma 

variável independente, DPM e Lealdade são variáveis dependentes e reputação e envolvimento são 

moderadoras. 
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Figura 2: Organização do trabalho    
Fonte: Autor (2016). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos nos quais se baseiam este trabalho, 

o esquema teórico, as relações conceituais entre as variáveis componentes do estudo, o 

posicionamento deste trabalho em relação a estudos da área e na sequência será apresentado o 

desenvolvimento das hipóteses. 

2.1 APRESENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS E HIPÓTESES 

Nesta seção são apresentadas as váriáveis que compõem este estudo, satisfação do 

conumidor, disposição de pagar mais, lealdade, reputação e envolvimento. Conforme a teoria é 

apresentada, as hipóteses são construídas e enunciadas. Finalizando com a apresentação do 

esquema teórico, o quadro resumo e o modelo teórico.  

2.1.1 Satisfação do consumidor (SC) 

Satisfação é uma palavra de origem latina que significa “trazer suficiente”. Assim, produto 

ou serviços capazes de satisfazer os consumidores são aqueles qualificados para  atender ao que os 

consumidores buscam de forma suficiente. Com o avanço dos estudos a satisfação passou a ser 

entendida como um processo, incorporando as percepções do consumidor antes, durante e após o 

consumo (Oliver, 1989). Satisfação é a resposta por parte do consumidor ao atendimento das 

expectativas. É um juízo que uma característica do produto/serviço, ou o produto/serviço em si, 

forneceu (ou está fornecendo) em um nível aceitável de preenchimento das expectativas 

relacionadas ao consumo, incluindo os níveis abaixo ou acima do esperado (Oliver, 1989). 

Os primeiros estudos sobre satisfação do consumidor partiram do princípio de que a 

resposta à SC seria linear (Fornell, 1992). Estudos mais recentes mostraram a necessidade de uma 
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análise mais profunda sobre o assunto, reconhecendo a complexidade de fatores associados 

(Anderson & Mittal 2000; Zeithaml 2000; Bowman & Narayandas 2004). Adotar a perspectiva 

desta segunda geração de estudos neste trabalho exige a busca por uma teoria adequada de suporte. 

A teoria da expectativa (Kahneman & Tversky, 1979) e, posteriormente, a teoria da frustração 

(Bell, 1985) serviram para este fim (Homburg et al., 2005). 

Em especial, a teoria da frustração permite reconhecer e medir as dimensões afetivas e 

cognitivas relacionadas à SC. De acordo com esta teoria, os consumidores passam por um 

sentimento de júbilo quando uma não confirmação positiva de suas expectativas ocorrem, e o 

sentimento de frustração se observa nos casos de não confirmação negativa. Espera-se que a 

intensidade do júbilo (frustração) aumente com a distância positiva (negativa) percebida entre a 

expectativa prévia e a realidade percebida, ou seja, o sentimento é intensificado nos extremos 

(Kahneman & Tversky, 1979; Bell,1985; Homburg et al., 2005) .  

Neste sentido, a teoria da frustração está alinhada com os modelos e teorias mais recentes de 

satisfação, que contextualizam a satisfação como resultado que depende da (não) confirmação da 

referência prévia, como o paradigma de expectativa – não confirmação proposto por Oliver (1980). 

Porém, a maioria dos modelos/teorias de satisfação estão construídos sobre o pressuposto de que 

as percepções de confirmação ou não das expectativas são apenas frutos do processo cognitivo de 

comparação. Em contraste, quando aplicado à SC, a teoria da frustração agrega a percepção de 

dimensões afetivas na formação da SC, alinhando os argumentos de que a emoção (positiva ou 

negativa) que aflora do processo cognitivo de comparação e (não) confirmação das expectativas 

contribuem para a (in)satisfação (Oliver 1997; Oliver, Rust, & Varki 1997; Fournier & Mick 1999). 

As expectativas do consumidor servem como referência básica para o processo de formação 

da satisfação. Se o serviço ou produto supera a expectativa, então a realidade se mostra melhor do 

que o esperado; se o produto ou serviço ficam aquém da expectativa inicial, então a realidade é 
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pior que o esperado, e se a realidade estiver compatível com a expectativa, então o produto ou 

serviço atendem ao que se esperava (Oliver & DeSarbo, 1988). Uma forma de representação dessa 

equação pode ser apresentada da seguinte forma: �������çã	 =
�������

���������
 e a cada interação o 

consumidor utiliza a realidade obtida no último ciclo de consumo como nova base da equação, ou 

seja, a realidade previamente obtida se impõe como nova expectativa (Oliver & DeSarbo, 1988). 

Dado que o nível de satisfação esperado é a referência para a avaliação do resultado da 

compra do produto ou serviço, pode-se argumentar que a não confirmação positiva das expectativas 

(ou seja, satisfação) resultam em emoções positivas (júbilo) e que não confirmações negativas (não 

satisfação) irão gerar sentimentos negativos (Homburg et al. 2005). Desta forma, a curva que 

descreve a relação entre SC e a contribuição do consumidor para a empresa tem a forma de “S” 

invertido, côncava nos limites inferiores de satisfação e convexa nos limites superiores (Homburg 

et al. 2005). Além da curva ser em forma de “S”, ela é assimétrica (ver exemplo Figura 3). A 

assimetria já havia sido demonstrada pela teoria da frustração e ficou conhecida como viés 

negativo, ao assumir que o estado de desapontamento gera emoções mais fortes que o de júbilo 

para as mesmas amplitudes de não satisfação/satisfação, uma vez que as consequências negativas 

são mais predominantes que as positivas (Bell, 1985) e foi demonstrada em estudo mais recente 

(Eisenbeiss et al., 2014). 

A assimetria proposta em estudos anteriores é consistente com as considerações de Oliver 

(1993) no que se refere aos achados de psicologia quando propõem que as experiências negativas 

devem ser mais salientes, pois são percebidas de forma mais intensa e  expressas de formas variadas 

(Kahneman & Tversky, 1979; Bell, 1985; Eisenbeiss et al., 2014). A Relação positiva entre 

intenções do consumidor e satisfação já foram apontadas por Oliver & Swan, (1989). A seguir 
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apresentamos duas variáveis relacionadas com as intenções dos consumidores – Disposição de 

pagar mais e Lealdade. 

Figura 3: Assimetria da resposta à satisfação.  
Fonte: Autor (2016). 

 

2.1.2 Disposição para pagar mais - DPM 

Como medir quanto o cliente vale para a empresa? De maneira genérica, o valor do cliente 

para a empresa é representado pela medida da contribuição econômica dele para a empresa. Várias 

métricas econômicas têm sido desenvolvidas para aproximar a contribuição econômica do cliente 

ao valor do cliente. Em contraste com medidas baseadas em atividades (como as medidas de 

retenção) as métricas baseadas em valor não traçam apenas o comportamento do consumidor, mas 

refletem o valor individual do consumidor para a empresa (Kumar & Reinartz, 2012). Esta 

perspectiva é importante porque dois clientes com o mesmo índice de retenção podem contribuir 
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com valores significativamente diferentes para a empresa (Reinartz & Kumar, 2000). Neste estudo 

iremos focar em uma métrica de valor: Disposição de pagar mais (DPM) 

A escolha do DPM se justifica por ser uma medida bastante popular nos estudos sobre valor 

do cliente, relativamente simples de serem entendidos pelas empresas. Outra vantagem desta 

variável é que se trata de uma variável unidimensional, ou seja, está associada a uma única 

manifestação do comportamento do consumidor (Rust & Bhalla, 2010). 

Este estudo adota DPM definida como o preço máximo pelo qual o consumidor ainda irá 

comprar o serviço ou produto oferecido, que é representado pelo preço de reserva do produto (ou 

serviço) (Breidert, 2007). Dada esta contextualização, DPM está conectada a uma decisão de 

compra do consumidor, isto é, por um certo preço, o consumidor poderá comprar o produto ou 

serviço se a DPM dele for igual ou maior que o preço apresentado, e se o DPM dele for menor que 

o preço proposto pelo produto ou serviço, então o consumidor não irá realizar a nova compra.  

DPM foi medida nos trabalhos de Homburg et al. (2005); e Eisenbeiss et al. (2014), por 

meio de uma única pergunta aberta ao participante da pesquisa, para que  esse informasse o preço 

desejado. No entanto, esta abordagem está sujeita a viés, seja porque quem responde pode procurar 

agradar o pesquisador, tentando adivinhar qual a resposta é a procurada por esse, seja porque 

pretende esconder o quanto realmente pretende pagar pelo serviço ou produto em questão, e por 

este motivo esta estratégia jamais deveria ser aceita como método de pesquisa, e que na melhor das 

hipóteses, o resultado destas pesquisas é   inútil (Nagle & Holden 2002). 

Nagle e Holden (2002) elencam em seu trabalho algumas estratégias diferentes para a 

mensuração da DPM do consumidor. Anos depois, Breidert, Hahsler, e Reutterer (2006) realizaram 

uma revisão dos métodos utilizados para medir DPM, separando (a exemplo do que já havia sido 

proposto por Nagle e Holden em 2002) os métodos conforme o tipo de pesquisa que se pretende 

realizar. No caso de trabalhos tipo survey – no qual se enquadra esta pesquisa – Breidert et al. 
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(2006) apontam que existem quatro métodos possíveis para mensuração da DPM, divididos em 2 

grupos: Diretos e Indiretos. 

As duas alternativas abordadas pelo método direto não são possíveis de serem utilizadas 

neste estudo, uma por ser exatamente a utilizada por Homburg et al. (2005) e por Eisenbeiss et al. 

(2014) e já apontada como ineficiente (Nagle & Holden, 2002) e a outra por envolver a utilização 

de especialistas para determinação do preço máximo de venda. Nosso objetivo é relacionar a 

satisfação do consumidor com a intenção de pagar deste, o que não pode ser medido por esta 

abordagem. 

As alternativas indiretas também não são diretamente aplicáveis a este estudo. Cojoint 

analysis é um método normalmente aplicável à determinação de preço de mix de produtos ou 

serviços, nos quais elenca-se uma série de características de produtos ou serviços que compõem o 

mix, sendo o preço um dos componentes dele, e pergunta-se ao consumidor qual a probabilidade 

de ele comprar aquele mix  pelo preço apresentado. Já o método Discrete choices analysis é 

semelhante ao anterior, mas procura determinar quais características do mix são mais interessantes 

e utiliza este conjunto como base para as alternativas (Breidert et al., 2006).  

Alguns trabalhos basearam-se na pesquisa de Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996) para 

desenvolverem e validarem uma escala unidimensional com 4 assertivas (Jones & Taylor, 2007 e 

Jones, Taylor, & Bansal, 2008). Esta será a escala utilizada neste trabalho. 

Um dos efeitos assimétricos apontado por Eisenbeiss et al. (2014) na relação entre SC e 

DPM é o efeito de “teto”, mesmo em níveis mais altos de SC. A teoria da frustração defende que a 

resposta emocional é maior quanto maior for a distância entre a expectativa prévia e a realidade 

percebida. Transferindo essa ideia para o contexto do estudo de (Eisenbeiss et al., 2014), seria de 

se esperar que as contribuições do consumidor extremamente satisfeito seriam ilimitadas, o que 

não é condizente com a existência do “teto” que limita o DPM do consumidor.  
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Em contraste com a teoria da frustração, o preço pago pelo consumidor para a empresa está 

sujeito às restrições máximas orçamentárias, à medida que o consumidor precisa adequar seus 

gastos a receita que dispõe. Eisenbeiss et al. (2014) lançaram mão de estudos sobre comportamento 

contábil, que revelam que os indivíduos processam de forma similar ao que as empresas fazem: o 

resultado financeiro de suas ações. Isso permite que os consumidores mantenham históricos de 

como e onde estão gastando seu dinheiro e controlam o comportamento de compras. Um 

componente importante sobre a contabilidade mental é que as despesas são agrupadas de forma a 

constituir gêneros de despesas (moradia, alimentação, estudos, férias etc.) e os gastos destinados 

para cada gênero são limitados por orçamentos explícitos ou implícitos (Thaler & Shefrin 1981; 

Thaler 1999).  

Dessa forma o sistema atua como um dispositivo de autocontrole que limita as despesas do 

indivíduo até o limite orçamentário  autoimposto (explicitamente ou implicitamente). Assim, 

mesmo que com altos níveis de satisfação o consumidor não irá extrapolar sua contribuição 

financeira para a empresa, mas sim limitar sua contribuição ao seu orçamento. Assumindo que 

níveis altíssimos de satisfação sejam atingidos, o valor da contribuição do cliente já estará bastante 

próximo de seu orçamento máximo para a categoria a qual o serviço ou produto se enquadra, e que 

acréscimos ao nível de SC resultam apenas em ganhos marginais nos níveis de DPM do consumidor 

(Eisenbeiss et al., 2014). 

Assim pode-se enunciar a primeira hipótese deste trabalho: 

H1: A relação entre satisfação e DPM é positiva e não linear. 



23 
 

2.1.3 Lealdade 

A Lealdade é entendida por alguns pesquisadores na área como o comportamento repetido 

de compra de um produto ou serviço (Ehrenberg, Goodhardt, & Barwise, 1990; Kahn, Kalwani, & 

Morrison, 1986), enquanto outros pesquisadores (Dick & Basu, 1994; Jacoby & Kyner, 1973) 

defendem a importância de incluir a atitude no estudo de lealdade. As medidas baseadas apenas 

em comportamento são inadequadas para o entendimento dos fatores subjacentes que determinam 

o comportamento de compras repetidas de uma mesma marca, e desenvolveram em seu trabalho a 

noção de que lealdade engloba a atitude do consumidor e o comportamento de recompra (Dick & 

Basu,1994). Atitudes positivas em relação à marca complementam a lealdade, pois asseguram que 

o comportamento de compra será repetido no futuro (Amine, 1998).  

Neste trabalho iremos compreender lealdade como a atitude positiva em relação à marca, 

tanto como intenção de recompra como intenção de recomendação da marca (boca a boca). 

Medidas de lealdade deveriam ser ajustadas de acordo com o tipo de mercado de cada 

estudo, diferenciando bens consumíveis, duráveis e de serviços, sustentando que, para bens 

duráveis os consumidores não trocam a todo momento de marca e, portanto, compram de uma ou 

duas marcas mantendo-se fiel a estas (Rundle-Thiele & Bennett, 2001). Quando o consumo está 

relacionado a serviços, a percepção de risco influencia a lealdade e assim outras dimensões 

deveriam compor a análise – notadamente qualidade do serviço e satisfação do consumidor 

(Rundle-Thiele & Bennett, 2001). 

A relação entre satisfação do consumidor e lealdade também foi inferida por Oliver, (1999) 

e de fato, estudos empíricos encontraram correlação positiva entre SC com um determinado 

produto/serviço e a lealdade ao fornecedor, representada pela intenção de recompra de seus 

produtos (Flint, Blocker, & Boutin, 2011; Zeithaml et al., 1996). 
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São poucos os trabalhos que propõem o estudo da relação da satisfação com serviços de 

pós-venda com lealdade a produtos, como afirmam Urdan e Zuñiga (2001), que em seu artigo 

buscaram preencher esta lacuna. Estes autores basearam-se nos estudos de Oliver et al., (1997) e 

encontraram relação causal entre SC com o serviço de pós-venda e intenção de recompra do 

produto. Este trabalho complementa o estudo de Urdan e Zuñiga (2001) ao incluir a teoria da 

frustração ao modelo proposto pelos autores, e analisar a questão sob o efeito das variáveis 

moderadoras apontadas por Eisenbeiss et al. (2014). Em conjunto, a lealdade e o DPM são 

indicativos de quanto o cliente intenciona contribuir, financeiramente, com a empresa. 

Pode-se assumir que a satisfação com a rede de concessionárias da marca irá afetar a 

lealdade na recompra de produtos da marca e não somente dos serviços em si, em concordância 

com a teoria de redes de fornecimento de serviços, que afirma que as empresas não existem 

inteiramente em si e, dessa forma, a performance depende não apenas da empresa, mas de toda a 

rede de fornecimento (Gummesson, 2008; Tax, McCutcheon, & Wilkinson, 2013). Pela teoria de 

rede de fornecimento de serviços, a falha na prestação de serviço por parte da rede de 

concessionárias da marca deverá se traduzir na redução de lealdade do consumidor em relação a 

marca em si. 

Como DPM e lealdade são medidas relacionadas à contribuição econômica do consumidor, 

infere-se que as formas das curvas serão semelhantes e assim pode-se enunciar a segunda hipótese 

deste trabalho: 

H2: A relação entre satisfação e lealdade é positiva e não linear. 
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2.1.4 Variáveis intervenientes 

Variáveis intervenientes são variáveis que se colocam entre as dependentes e 

independentes, alterando o efeito da independente sobre a dependente (Lakatos & de Andrade 

Marconi, 1991, p. 195). A SC depende de fatores contextuais que podem afetar a SC de duas 

formas: primeiro, dependendo do contexto, os padrões de comparação aplicados ao processo de 

formação da SC podem ser de diferentes tipos e/ou possuir diferentes significados; e segundo, os 

processos cognitivos e as emoções possuem diferentes papéis na formação da satisfação (Fournier 

& Mick, 1999). 

É amplamente aceito que os consumidores aplicam diferentes formas de padrões de 

comparação ao formar a percepção de satisfação. Entre os padrões conhecidos está o de 

expectativas preditivas, como o desencadeado pela popularidade do modelo conhecido como 

expectativas-não confirmação. Expectativa preditiva é definida como  aquela que  antecedente ao 

consumo relacionadas às características e benefícios de um produto ou serviço. Outro padrão de 

comparação são os desejos (conhecido também como expectativas ideais) que refletem os níveis 

dos atributos que o consumidor acredita que o produto ou serviço irá fornecer.  (Boulding, Kalra, 

Staelin, & Zeithaml, 1993; Spreng, MacKenzie, & Olshavsky, 1996; Oliver, 1989). Nesse sentido 

desejos são expectativas menos concretas, latentes, normalmente relacionados com valores e 

resultados de ordem superior.  

Os padrões de comparação também podem ser determinados pelas experiências dos 

consumidores (Woodruff, Cadotte, & Jenkins, 1983). Tais experiências podem ser experiências 

anteriores do consumidor em si,conhecidas de outros consumidores ou até mesmo benefícios e 

ofertas feitas pelas empresas (Fournier & Mick, 1999).  
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Com o advento da internet, sites especializados em reclamações têm se mostrado uma 

ferramenta eficaz aos consumidores para compartilhar suas experiências, intensificando os efeitos 

das experiências de terceiros, muitas vezes fora do círculo de relacionamento do consumidor.  

Estudos demonstram que os sentimentos de injustiça, imagem da empresa, intensidade de 

uso e a força dos laços entre consumidor-fornecedor são alguns fatores-chave e que disparam os 

registros das reclamações dos clientes (Balaji, Khong, & Chong, 2016), mas também apontam que 

os impactos na lealdade medidos como: o desejo de recompra, são positivos quando a reclamação 

é feita e o problema solucionado, em relação aos consumidores que não reclamaram ou que 

reclamaram, mas não tiveram suas queixas resolvidas (Bijmolt, Huizingh, & Krawczyk, 2014). 

Uma das consequências da teoria da contingência é que, dependendo do contexto, os 

consumidores podem aplicar diferentes padrões de comparação, e o padrão pode ser mais analítico 

ou significativo para a formação da satisfação. O consumidor com conhecimentos técnicos sobre o 

produto ou serviço em questão terá uma visão cognitiva sobre o assunto e formará um padrão de 

expectativa preditivo. Já o consumidor com pouca ou nenhuma informação é incapaz de formar 

predições. Neste caso, desejos de ordem abstrata serão usados para a comparação. 

Na mesma linha de raciocínio, existem situações em que os padrões empregados para as 

comparações diferem não apenas pelo tipo, mas também pelo significado pessoal em termos de 

moldar a satisfação. Por exemplo, se o consumidor forma sua expectativa baseado na experiência 

de terceiros, será diferente se o terceiro for alguém conhecido ou se a experiência se torna 

conhecida por meio de algum site ou relato escrito. Espera-se que experiências vividas por pessoas 

próximas possuam significado maior pelo envolvimento emocional que a experiência acarreta. 

Nos estudos de SC, é amplamente aceita a ideia de que SC contém elementos cognitivos e 

afetivos (Oliver et al. 1997). Emoções positivas e negativas (ju bilo/não satisfação) surgem do 
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processo cognitivo de comparação entre a performance esperada e a obtida para um produto ou 

serviço e assim contribuem para a satisfação - ou não satisfação (Oliver, 1993). 

Baseando-se nestes estudos e na teoria da contingência, a satisfação pode ser considerada 

uma mistura entre cognição e emoção, e que, em certas composições de consumo, as emoções têm 

papel mais significativo na formação da satisfação do que em outros (Fournier & Mick, 1999).  Ao 

comprar itens de luxo, ou itens caros, seja pelo valor financeiro envolvido ou emocional devem 

trazer à tona emoções mais facilmente do que quando o consumo está relacionado com itens de 

necessidade básica ou utilitária. Por exemplo, ir ao supermercado comprar a cesta básica para o 

mês deve envolver níveis emocionais diferentes dos envolvidos com o planejamento e aquisição 

da lua de mel.  

Este trabalho adota a reputação da empresa como uma variável interveniente cognitiva e o 

envolvimento do consumidor como variável interveniente ligada às emoções.  

2.1.5 Reputação da empresa 

Define-se reputação da empresa como a avaliação geral da empresa formada por meio da 

experiência (Wiles, 2007). Dessa forma, a reputação é construída ao longo do tempo, e para o 

estabelecimento de uma reputação positiva, a empresa realiza investimentos significativos de 

tempo e dinheiro (Purohit & Srivastava, 2001). As empresas que estabeleceram sua reputação de 

forma amplamente favorável precisam garantir o cumprimento das promessas de serviços feitas 

para não delapidar o investimento realizado na criação de sua reputação (Wiles, 2007). A 

Reputação fornece ao consumidor pistas importantes sobre a qualidade esperada do produto ou 

serviço antes do ato de consumo (Purohit & Srivastava, 2001), e para o caso de serviços, estas 
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pistas são mais importantes e significativas na medida em que serviços não são palpáveis, visíveis, 

o que torna o julgamento sobre sua qualidade difícil de ser feito (Zeithaml, 1988).  

Pelo exposto até aqui entende-se que a reputação da empresa é uma variável interveniente 

ligada ao aspecto cognitivo da satisfação, porque irá dar pistas para que o consumidor crie o 

referencial de satisfação esperado para o serviço fornecido pela empresa, ou seja, o nível de 

satisfação que será atingido se as expectativas definidas forem confirmadas ao longo da experiência 

do consumidor com a empresa (Eisenbeiss et al., 2014) 

Como a capacidade das pistas em prever o nível de serviço obtido se intensifica em níveis 

de reputação maiores, então espera-se que os consumidores tenham expectativas estáveis e 

confiáveis quanto maior a reputação da empresa, e para empresas com baixa reputação, as 

expectativas serão menos estáveis e confiáveis e menos indicativas para o processo de julgamento 

da SC. 

Trabalhos anteriores a esse demonstraram que a curva da contribuição econômica medida 

por meio do DPM em função da satisfação possui um formato de “S” invertido (Homburg et al., 

2005; Eisenbeiss et al., 2014). Espera-se que os consumidores tenham expectativas estáveis e 

confiáveis quanto maior for a reputação da empresa; e para empresas com baixa reputação as 

expectativas serão menos estáveis e confiáveis e menos indicativas para o processo de julgamento 

da SC.  

Para empresas de grande reputação, o efeito da moderação é de proteção em relação às 

reações muito fortes por parte do consumidor em casos de não satisfação. Quando consumidores 

percebem uma falha no produto ou serviço, tentam inferir o motivo pelo qual a falha ocorreu 

(Eisenbeiss et al. 2014). A literatura apresenta uma dimensão causal: Estabilidade temporal: 

quando o consumidor experimenta uma falha do produto ou serviço que contradiz a expectativa 
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prévia formada, ele procura imaginar se a causa é passageira, fortuita, que não irá ocorrer 

novamente (Weiner, 2013). 

Esta reação será mais provável de ocorrer quando as expectativas prévias se mostrarem bem 

definidas e percebidas como confiáveis, já que a reputação da empresa é boa. Assume-se assim que 

para empresas de boa reputação o consumidor atribuirá a falha a causas inesperadas, originadas do 

acaso ou coincidências e não a erros sistemáticos da empresa (Eisenbeiss et al. 2014). Em outros 

termos, a reputação da empresa determina a sensibilidade do consumidor quanto aos desvios 

pequenos da satisfação esperada (Anderson & Sullivan, 1993). 

Por outro lado, empresas que contam com alta reputação darão pistas sólidas sobre o nível 

de satisfação que o cliente poderá obter, elevando a expectativa deste em relação ao serviço 

esperado, e por consequência, atenua a percepção do consumidor sobre a satisfação. Já para 

empresas de baixa reputação a expectativa tende a ser menor, fazendo com que pequenos esforços 

no sentido de satisfazer a expectativa do consumidor aumentem sensivelmente sua percepção de 

satisfação.  

Daí surgem a terceira e a quarta hipóteses deste trabalho: 

H3a: A influência da satisfação sobre DPM é nula quando a satisfação for média/alta e a 

reputação for alta. 

H3b: A influência da satisfação sobre DPM é positiva quando a satisfação for baixa/média 

e a reputação for alta. 

H4a: A influência da satisfação sobre lealdade é menos positiva quando a satisfação for alta 

e a reputação for alta. 

H4b: A influência da satisfação sobre lealdade é mais acentuada quando a satisfação for 

baixa/média e a reputação for alta, quando comparada com reputação baixa. 
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2.1.5.1 Envolvimento 

Envolvimento é a relevância pessoal percebida de um estímulo para um indivíduo, que pode 

ser um produto ou serviço (Greenwald & Leavitt, 1984). Vários estudos têm demonstrado a 

importância do envolvimento na decisão de consumo, inclusive no consumo por impulso e no 

consumo de produtos feitos em outros países, e estabelecem o envolvimento como um dos 

princípios da teoria comportamental do consumidor (Bloch & Richins, 1983; Wu, Liu, & Hu, 2016; 

Liang, 2012). 

Quanto maior o envolvimento maior a força das emoções que afloram da experiência de 

consumo (positiva ou negativa) (Bloemer & De Ruyter, 1999). Como consequência as implicações 

comportamentais associadas à experiência de consumo serão mais carregadas de emoções para 

consumidores altamente envolvidos com o produto/serviço quando comparados aos consumidores 

com pouco envolvimento (Park & Mittal 1985; Zaichkowsky, 1986). Como já discutido 

anteriormente, esta noção é consistente com a teoria da contingência, quando considera-se que a 

SC é uma mistura de cognição e emoção e que existem tipos de consumo em que as emoções 

desempenham papel mais dominante na formação da satisfação do que outros (Fournier & Mick, 

1999), desta forma, o envolvimento pode ser considerado como uma variável interveniente ligada 

à dimensão emocional da satisfação. 

Segundo alguns estudos, o envolvimento pode ser medido em relação ao produto (ou 

serviços) em si, e também, pode ser medido em relação ao processo de compra. (B. Mittal, 1995; 

Park & Mittal, 1985). Este estudo utilizará as duas formas de envolvimento, medindo o 

envolvimento com serviços e o envolvimento com a decisão de compra do produto. 

 As emoções influenciam a curva que descreve a relação de SC e a contribuição 

financeira do cliente para a empresa de forma mais intensa nos extremos de satisfação, quando o 
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cliente obtém a não confirmação de suas expectativas (não confirmação positiva = jubilo; não 

confirmação negativa = decepção) e as emoções serão mais intensas quanto maior a distância entre 

a performance esperada e a obtida. Já nas regiões medianas da curva, onde a satisfação assume 

valores medianos, a influência das emoções (e, portanto, do envolvimento) será mínima, não 

alterando a forma da curva (Eisenbeiss et al. 2014). 

Assim, podemos elaborar a quinta e sexta hipóteses deste trabalho: 

H5: A influência da satisfação sobre DPM é positiva e maior quanto maior for o 

envolvimento. 

H6: A influência da satisfação sobre lealdade é positiva e maior quanto maior for o 

envolvimento. 

Outro aspecto a ser levado em conta é que o consumidor está disposto a pagar mais pelo 

produto ou serviço se seu nível de envolvimento é alto, então o envolvimento também deve 

diminuir os limites autoimpostos ao orçamento pessoal, diminuindo o efeito de “teto” esperado 

para o DPM. Combinando estas considerações, pode-se enunciar a sétima hipótese deste trabalho: 

H7: O efeito “teto”, que reduz o DPM em níveis altos de satisfação, é menor para 

consumidores com alto envolvimento, quando comparados aos de consumidores com baixo 

envolvimento. 

A Figura 4 apresenta o resumo das hipóteses enunciadas e as principais referências literárias 

de suporte. 
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Item Hipótese Literaturas de Referência principais 

H1 A relação entre satisfação e DPM é positiva e não linear. Bell (1985); Oliver (1989); Nagle & Holden (2002); 
Jones & Taylor (2007); Thaler (1999) 

H2 A relação entre satisfação e Lealdade é positiva e não 
linear. 

Dick & Basu (1994); Oliver (1999); Gummensson (2008) 

H3a 
A influência da satisfação sobre DPM é nula quando a 
satisfação for média/alta e a reputação for alta. 

Wiles (2007); Purohit & Srivastava (2001); Weiner 
(2013) 

H3b 
A influência da satisfação sobre DPM é positiva quando 
a satisfação for baixa/média e a reputação for alta. 

Wiles (2007); Purohit & Srivastava (2001); Weiner 
(2013) 

H4a 
A influência da satisfação sobre lealdade é menos 
positiva quando a satisfação for alta e a reputação for alta. 

Wiles (2007); Purohit & Srivastava (2001); Weiner 
(2013) 

H4b 

A influência da satisfação sobre lealdade é mais 
acentuada quando a satisfação for baixa/média e a 
reputação for alta, quando comparada com reputação 
baixa. 

Wiles (2007); Purohit & Srivastava (2001); Weiner 
(2013) 

H5 
A influência da satisfação sobre DPM é positiva e maior 
quanto maior for o envolvimento. 

Greenwald & Leavitt (1984);  Bloemer & De Ruyter 
(1999); Mittal (1995) 

H6 
A influência da satisfação sobre lealdade é positiva e 
maior quanto maior for o envolvimento. 

Greenwald & Leavitt (1984);  Bloemer & De Ruyter 
(1999); Mittal (1995) 

H7 

O efeito “teto”, que reduz o DPM em níveis altos de 
satisfação, é menor para consumidores com alto 
envolvimento, quando comparados aos de consumidores 
com baixo envolvimento. 

Greenwald & Leavitt (1984);  Bloemer & De Ruyter 
(1999); Mittal (1995) 

Figura 4: Resumo das hipóteses  
Fonte: Autor (2016). 
 

Uma ponderação que se faz importante é em relação ao modelo em si escolhido. A 

Satisfação como antecedente das intenções de comportamento do consumidor foi proposta nos 

trabalhos que estão sendo replicados (Eisenbeiss et al., 2014; Urdan & Zuñiga, 2001), mas existe 

na academia discussão sobre quais são os antecedentes que possuem influência significativa na 

intenção do comportamento do consumidor. Pelo menos um estudo (Brady et al., 2005) se dedica 

a esta discussão e compara 4 modelos distintos, utilizando relações diversas entre as variáveis: 

sacrifício, satisfação, valor, qualidade, e seu impacto nas intenções do consumidor, em um 

experimento multinacional. Um dos modelos testados propõe que satisfação é proxy das outras 

variáveis antecedentes e possui relação direta sobre as intenções do consumidor. Suas conclusões 

é que os 4 modelos propostos retratam adequadamente a relação causal entre as variáveis 
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independentes e a intenção do consumidor, com maior ou menor significância. Infere-se que o 

modelo com melhor significância explica melhor o fenômeno.  O modelo que propõe a satisfação 

como antecedente direto da intenção comportamental teve, em um dos países estudados, a melhor 

significância (Brady et al. 2005). O modelo teórico que será testado neste estudo está demonstrado 

na Figura 5. 

 

2.2 ESQUEMA E MODELO CONCEITUAL  

Figura 5: Modelo teórico   
Fonte: Autor (2016). 
 

Em conformidade com o que foi apresentado neste trabalho até o momento, a satisfação 

possui componentes cognitivos e emocionais que influenciam a formação da percepção de 

satisfação formada pelo consumidor.  

A reputação fornece pistas ao consumidor para que ele elabore uma expectativa cognitiva 

em relação à qualidade dos serviços que será obtida da empresa, e, portanto, atua na porção 

cognitiva da satisfação. Eisenbeiss et al., (2014) conduziram sua pesquisa por meio de um 

experimento, e assim, manipularam a reputação e a lealdade em 2 níveis (alta/baixa). Este estudo 

Satisfação do 
consumidor 

(SC) 

Reputação da empresa 

Envolvimento 
DPM H1 

H3ab, H4ab 

H5, H6, H7 

Lealdade 
H2 
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será conduzido por meio de um survey com consumidores e, portanto, reputação e lealdade não 

serão tratados como variável dicotômica, mas sim contínua. 

O envolvimento do consumidor determinará a força com que as emoções aflorarão durante 

a experiência de consumo e, portanto, irá atuar na composição emocional da satisfação. Somadas 

estas influências e formada a percepção de satisfação, o resultado deverá ser percebido na lealdade 

do consumidor e na disposição de pagar (DPM). A Figura 6 apresenta o esquema teórico que guia 

este trabalho. À esquerda estão as variáveis independentes consideradas no estudo (Satisfação), à 

direita as variáveis dependentes (DPM e Lealdade) e ao centro as variáveis moderadoras, 

independentemente do tipo.  

Figura 6: Esquema teórico  
Fonte: Autor (2016). 
 

A Figura 7 posiciona este trabalho em relação a trabalhos anteriores que formam a base 

principal deste estudo: colunas trazem as variáveis deste estudo, as linhas os trabalhos anteriores e 

a intersecção indica como este trabalho complementa os anteriores. A utilização de uma planilha 

que posicione o trabalho em relação a publicações anteriores e apresente a contribuição do trabalho 

Satisfação 

Reputação 

DPM 

Envolvimento 

Lealdade 
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em relação aos antecessores, ajuda aos leitores a visualizar rapidamente a contribuição desta 

dissertação (Palmatier, 2016).  

  

  Lealdade  WTP (Ligado aos serviços) Recompra Serviços 

Urdan & Zuñiga (2001) 
-Não considera Teoria da frustração 

Não aplicável Não aplicável 
-Não considera moderadoras 

Homburg et al. (2005) Não aplicável 
-Considera Teoria da frustração 

-Não Considera moderadoras 

Eisenbeiss et al. (2014) Não aplicável 
-Considera Teoria da frustração 

-Considera as moderadoras: reputação e 
envolvimento 

Este Trabalho 
-Considera Teoria da frustração 

Não aplicável 
-Considera as variáveis moderadoras:  reputação e envolvimento 

Figura 7: Posicionamento do trabalho em relação a trabalhos anteriores  
Fonte: Autor (2016). 
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3 MÉTODO 

Neste capitulo serão apresentados: a caracterização e o delineamento da pesquisa, as escalas 

e o método de coleta de dados, os procedimentos de análise de dados, e por fim será apresentada a 

matriz de amarração entre objetivos, hipóteses e método. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO E DELINEAMENTO DA PESQUISA  

Esta pesquisa se caracteriza por seguir a linha ontológica positivista, quantitativa lançando 

mão do uso do método conhecido como survey. Pesquisas do tipo survey se aplicam quando o 

pesquisador deseja esclarecer o “porquê” as coisas acontecem, quando não se tem interesse em 

manipular as variáveis independentes do estudo, o objeto de estudo ocorreu ou no passado ou 

ocorre no presente. Quanto ao propósito, pode-se classificar esta pesquisa como explanatória, 

quando o objetivo é testar a teoria e suas relações causais, e quanto ao recorte temporal, este 

trabalho é transversal, à medida que irá procurar resgatar experiências passadas do consumidor e 

questionar sobre intenções futuras de comportamento em um único momento (Freitas, Oliveira, 

Saccol, & Moscarola, 2000). 

Como já descrito em itens anteriores neste texto, pretende-se aqui esclarecer se, e como, o 

envolvimento do consumidor e a reputação da empresa influenciam os efeitos da satisfação do 

consumidor sobre as variáveis que medem a contribuição financeira do consumidor para a empresa. 

Para operacionalizar esta pesquisa, será necessário medir a satisfação do consumidor com 

os serviços de pós-venda de automóveis, serviços esses já executados no passado, e o efeito sobre 

a disposição de pagar e a lealdade, comparando os resultados quando reputação e envolvimento 

estão mais (e menos) presentes. Eisenbeiss et al., (2014) conduziram sua pesquisa por meio de um 

experimento, e assim manipularam a reputação e o envolvimento em 2 níveis (alto/baixo). Este 

estudo será conduzido por meio de um survey com consumidores reais e, portanto, não há a 
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possibilidade de manipulação de níveis de reputação e envolvimento. Para tratar reputação e 

envolvimento como moderadoras continuas, será utilizada a macro PROCESS (Hayes, 2012) em 

conjunto com o programa SPSS. 

Este trabalho pesquisa os efeitos descritos acima relacionando a satisfação dos clientes com 

os serviços de pós-venda, realizados nas redes de concessionárias das montadoras, e o reflexo na 

contribuição baseada em valores que o consumidor proporcionará para a concessionária. Baseado 

no exposto, espera-se que a curva seja semelhante à obtida por Eisenbeiss et al. (2014), com um 

agravante em relação ao estudo original: Eisenbeiss et al. (2014) propuseram um experimento 

baseado em atividades supostamente prazerosas aos consumidores ou relacionadas a questões de 

autoestima (viagens de férias e escolha de locais para corte de cabelo). Os serviços de pós-venda 

ocorrem em situações adversas.  

Notadamente, no contexto desta pesquisa, o consumidor é obrigado a periodicamente 

comparecer a uma concessionária da marca para realizar os serviços de revisão (sob pena de perder 

a garantia do produto), ou em situações em que o produto apresenta funcionamento não condizente 

com o esperado, ou ainda em casos de colisão ou mal funcionamento causados pelo proprietário.  

Espera-se que estas situações já causem desconforto inicial ao consumidor, tornando a 

expectativa prévia do cliente desfavorável ao prestador de serviço, e sendo fator de reforço negativo 

para o componente emocional da não satisfação. Se nossa expectativa for confirmada, em níveis 

inferiores da curva de SC mostrará queda dos níveis de DPM ainda mais acentuadas que as obtidas 

pelo estudo de Eisenbeiss et al. (2014). Já nos níveis intermediários e superiores de satisfação, o 

ganho em DPM será de crescimento mínimo. 

A escolha deste objeto de estudo pode ser justificada pela questão da obrigatoriedade, que 

deverá ter certa influência nos resultados obtidos. O fato de tratar-se de serviços utilitários, 
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diferentemente dos hedônicos utilizados em Eisenbeiss et al. (2014), irá aumentar a validade 

externa dos resultados. 

A amostra deste estudo é não probabilística por conveniência, uma vez que será enviado e-

mail a consumidores que compraram seus veículos novos entre 2014 e 2015, convidando-os a 

participar da pesquisa, sem controle algum sobre quais consumidores irão se propor a responder o 

questionário na internet (Freitas et al. 2000).  

3.2 ESCALAS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

Para a elaboração do questionário foram coletadas as escalas de estudos anteriores tomados 

como base para a elaboração desta pesquisa, já validadas por estes estudos. A Figura 8 apresenta 

as variáveis, as escalas e os estudos de onde foram obtidas e o anexo “A” contém o formulário 

utilizado na internet para coleta dos dados. A escala de envolvimento utilizada mede dois tipos de 

envolvimento: o envolvimento com produtos e o envolvimento com a decisão de compra. 

A Figura 9 apresenta as questões para qualificação do respondente e irão auxiliar a análise 

dos dados. O questionário será disponibilizado na internet, utilizando-se a ferramenta 

surveymonkey (www.surveymonkey.com), e os consumidores serão abordados por e-mail, 

convidando-os para participarem da pesquisa. As perguntas serão apresentadas de forma aleatória. 

Serão coletadas entre 5 e 10 respostas para cada afirmação/pergunta relacionadas às escalas 

selecionadas, o que irá totalizar entre 75 e 150 respondentes (respondentes que completem o survey 

completamente) Segundo Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) este é o número 

necessário para que exista significância estatística. 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Seguindo as sugestões de Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) a condução de 

análises que verifiquem a validade discriminante se faz necessária para a validação dos modelos 

propostos e para conduzir estas análises algumas etapas devem ser cumpridas, que estão listadas 



39 
 

na Figura 10. Com os cuidados apontados por Hair et al. (2009) pode-se realizar as análises das 

relações dos dados obtidos. A Figura 8 apresenta as escalas utilizadas, e as perguntas indicadas 

como tendo sido elaboradas de forma invertida à lógica das demais perguntas terão um tratamento 

adicional inicial, invertendo as respostas. 

Análise de confiabilidade: Conduzida por meio do teste de alfa de Cronbach irá indicar a 

necessidade de exclusão de componentes das variáveis. Conforme Hair et al. (2009) o valor mínimo 

aceitável para o teste é 0,7 e enquanto o teste indicar que a retirada de variáveis resultará em 

melhoria do coeficiente, ele deverá ser refeito para cada variável. Após a análise de confiabilidade, 

a análise de correlação se faz necessária para medir a força da relação entre as variáveis, ou seja, a 

relação entre fenômenos quantificáveis. Duas variáveis podem estar associadas pelo 

compartilhamento de suas variâncias (Figueiredo Filho & Silva Junior, 2010). Assim, para analisar 

o quanto as variáveis desta pesquisa estão correlacionadas será considerado o estudo de correlação. 

As correlações com coeficientes até 0,29 são consideradas fracas, ente 0,30 e 0,49; 

moderadas, entre 0,50 e 0,69; substanciais e acima disso muito forte (Levin & Fox, 2004).  
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Variável 
Afirmação/Pergunta na língua original – sem 

adaptação a este estudo 
Afirmação/Pergunta (Já adaptadas ao estudo) 

Intenção de 
(re)compra  
(Urdan & 

Zuñiga, 2001) 

Da próxima vez que eu comprar um veículo novo 
ele será da mesma marca (montadora). 

Da próxima vez que eu comprar um veículo novo 
ele será da mesma marca (montadora). 

Eu recomendaria a amigos a compra de um 
veículo dessa marca (montadora). 

Eu recomendaria a amigos a compra de um 
veículo dessa marca (montadora). 

DPM (Jones et 
al., 2008) 

I am likely to pay a little bit more for using 
(Object) 

Eu estou propenso a pagar um pouco mais pelos 
serviços de manutenção do meu carro. 

Price is not an important factor in my decision to 
remain with (Object)a 

O preço dos serviços de manutenção não é um 
fator importante na decisão de compra de 
veículos desta marca.  

If (object) were to raise the price by 10% I would 
likely remain  

Se os preços dos serviços subissem em torno de 
10% eu provavelmente continuaria a utilizar 
veículos desta marca. 

I am willing to pay more for (object)´s services 
Eu estou disposto a pagar mais pelos serviços de 
revisão desta marca. 

Satisfação 
(Homburg et 

al., 2005) 

All in all, I would be satisfied with this city 
weekend getaway 
 

Considerando o todo eu fiquei satisfeito com os 
serviços da concessionária. 

The city weekend getaway would meet my 
expectations 
 

Os serviços da concessionária atenderam minhas 
expectativas. 

The earlier scenario compares to an ideal city 
weekend 
 

Os serviços da concessionária foram próximos 
do ideal. 

Reputação da 
empresa  

(Purohit & 
Srivastava, 

2001) 

Convex is a brand name one can trust A Marca do carro que eu uso é confiável. 

Convex has a reputation for manufacturing high-
quality computers 

A Montadora que produz meu carro é conhecida 
por produzir veículos de grande qualidade. 

CompUSA has a reputation as a high-quality 
computer retailer 

A concessionária onde levo meu carro tem a 
reputação de prestar serviços de alta qualidade. 

Envolvimento 
(Laurent & 
Kapferer, 

1985) 
(*) 
Envolvimento 
com Produto 
 
(**) 
Envolvimento 
com decisão de 
compra 

(Object to be judged) are very important to me (*) Carros são importantes para mim  

For me (Object to be judged) do not matter (*)a Para mim, carros pouco importam 

(Object to be judged) are important part of my life 
(*) 

Carros são parte importante da minha vida 

I choose my (Object to be judged) very carefully 
(**) 

Eu escolho meus carros cuidadosamente 

Wich (Object to be judged) I buy matters to me a 
lot (**) 

Qual carro vou comprar é muito interessante para 
mim 

Choosing (Object to be judged) is an important 
decision to me (**) 

A escolha de um carro é uma decisão importante 
para mim  

Figura 8: Escalas originais e as utilizadas  
Nota a: Estas perguntas possuem lógica invertida, e as respostas serão tratadas.  
Fonte: Autor (2016). 
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Tipo Afirmação/Pergunta 

Qualificação 
do  

respondente 

Do total de vezes que seu carro precisa de peças ou serviços, quantas vezes você 
recorreria à concessionária como fornecedora? (Indique um percentual de 0% a 
100%) 

Qual seu sexo? (Masculino / Feminino) 

Qual a sua idade? 

Quantos carros zero você já comprou durante sua vida? 

Qual a marca do último carro zero que você comprou  

Quantos carros desta mesma marca você já comprou? 

Em que ano você comprou seu último carro zero? 

Você já utilizou serviços de oficinas mecânicas que não sejam os de 
concessionárias da marca para realizar manutenção neste veículo? 

Qual seu nível de escolaridade ( ) Fundamental ( ) Médio ( ) Superior ( ) MBA  
( ) Mestrado/Doutorado 

Qual sua faixa salarial (em R$)? ( ) até 3.000 ( ) 3.001 a 6.000  ( ) 6.001 a 9.000  
(  ) mais de 9.000 

Você participa de alguma instituição relacionada com automóveis? (Por exemplo 
clube do fusca, clube do lancer, clube do carro antigo etc.) 

Qual a faixa de valor do carro novo que você comprou? ( ) até 40.000 (  ) de 40.001 
a 60.000  (  ) de 60.001 a 80.000   (  ) de 80.001 a 100.000   (  ) de 100.001 a 
120.000 (  ) mais de 120.000 

Em qual estado você vive? 

Você (ou familiares) comprou/compraram recentemente um veículo na mesma 
concessionária? (Mesma concessionária que você comprou no passado) 

Figura 9: Qualificação do respondente 
Fonte: Autor (2016). 

 

Regressão Linear: A técnica da regressão linear é utilizada para a obtenção de uma equação 

que demonstre como a variável dependente se comporta a partir da variação de uma ou mais 

variáveis independentes (Hair et al., 2009). A regressão linear é utilizada para explicar o 

comportamento de uma única variável dependente por vez. Este estudo pretende verificar esta 

relação para duas variáveis dependentes (DPM e intenção de recompra), e, portanto, duas análises 

de regressão deverão ser realizadas (uma para cada variável).  
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Verificação Objetivo 

Outliers 

Dados atípicos (outliers) precisam ser analisados e tratados apropriadamente se 
ocorrerem. Se o dado atípico for importante para a análise do fenômeno, será mantido; 
se a razão do dado atípico não puder ser inferida, ou resultar de erro na coleta, será 
desprezado da análise. No início desta seção um primeiro tratamento de outlier já foi 
sugerido por ser inerente à forma da coleta de dados. 

Matriz de dispersão 
Mostra a relação entre as variáveis métricas do estudo, a dispersão entre elas e o grau 
de correlação. Torna possível visualizar quais variáveis estão correlacionadas e em que 
grau a correlação existe. 

Teste Normalidade 
Conhecer a distribuição dos dados e definir qual método estatístico é mais adequado 
para a análise. 

Homoscedasticidade 

Garante que o teste será “justo” pois verifica que a variância das variáveis dependentes 
e independentes estão distribuídas de forma equivalente, garantindo que a variância das 
variáveis dependentes não seja explicada por um domínio restrito da variável 
independente. 

Linearidade Indicará a necessidade de transformação de variáveis. 

Figura 10: Resumo etapas e análises precedentes à regressão linear 
Fonte: Autor (2016). 
 

Duas medidas são fundamentais para se estabelecer a precisão das previsões geradas pela 

regressão linear: Soma dos quadrados dos erros que representa a medida dos erros de previsão e a 

soma dos quadrados da regressão, medida que representa as previsões corretas (Hair et al. 2009). 

O coeficiente de determinação (R2) é calculado pela fórmula: 

R2 = 
���	���	�������	�	�������ã�

���	����	���	�������
 

Quanto mais próximo R2 estiver do valor 1, melhor ajustada é a regressão. A partir de 0,5 

podemos considerar que a equação resultante da regressão representa bem o fenômeno, porém 

como a resposta à satisfação prevista é não-linear, assume-se que os R2 obtidos podem ser 

relativamente baixos. 

Este trabalho irá utilizar a regressão múltipla para análise da influência das variáveis 

assumidas como moderadoras pela teoria apresentada na fundamentação teórica. A regressão linear 
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múltipla é um recurso válido para este fim (Abbad & Torres 2000), observando-se se a variável 

independente (neste estudo a satisfação) é um bom preditor das variáveis dependentes (DPM / 

Intenção de recompra) e em seguida avaliando a interação do produto da variável independente e 

moderadora sobre a variável dependente (ou seja, satisfação x reputação empresa e satisfação x 

envolvimento). Será realizado pré-teste para verificação do ajuste do survey e verificação das 

relações entre variáveis preditoras e dependentes. A Figura 11 apresenta a matriz de amarração 

desta dissertação, correlacionando o objetivo geral, os objetivos específicos, Hipóteses, Estratégia 

para coleta de dados e principais procedimentos para a análise dos dados. 
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Figura 11: Matriz de amarração  
Fonte: Autor (2016). 
 

      

  

Objetivo Geral Objetivos Específicos Hipóteses
Coleta de
dados

Análise de
dados

Análise de
Confiabilidade

Análise 
Fatorial

Regressão 
linear

Survey 
hospedado 
na Internet

Convite 
enviado por 

e-mail

Explicar a influência de
variáveis 
intervenientes, 
reputação e
envolvimento, na
relação existente entre
satisfação, lealdade e
DPM.

Explicar se e como a
reputação da empresa
modera o efeito da satisfação 
do consumidor com serviços
de pós-vendas sobre a
lealdade.

Explicar se e como o
envolvimento do consumidor
modera o efeito da satisfação 
do consumidor com serviços
de pós-vendas sobre a
lealdade

Explicar se e como a
reputação da empresa
modera o efeito da satisfação 
do consumidor com serviços
de pós-vendas sobre DPM

Explicar se e como o
envolvimento do consumidor
modera o efeito da satisfação 
do consumidor com serviços
de pós-vendas sobre DPM

H2

H4a
H4b

H6

H1

H3a
H3b

H5

H7
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4 RESULTADOS DO PRÉ-TESTE 

O objetivo deste pré-teste é validar as escalas utilizadas, o método de análise e apresentação 

de resultados. Após o pré-teste realizado, foi identificada a necessidade de alteração no range da 

escala likert utilizada, escolha de nova escala de envolvimento e DPM. O restante deste capítulo 

apresenta o que foi apresentado historicamente para análise da banca de qualificação, sem 

alterações. 

Para o pré-teste obteve-se junto a um grupo de concessionárias das marcas Mitsubishi e 

Ford o cadastro composto por nome e e-mail dos clientes que compraram veículos 0km em 2014. 

O cadastro é composto por 4.500 consumidores, que foram contatados por meio de e-mail com 

convite para participação da pesquisa. Dos consumidores convidados obtivemos 118 respostas 

úteis. Considera-se respostas úteis as que foram coletadas com respostas completas às perguntas 

relacionadas às variáveis de análise.  

Dentre os que responderam, 58,5% eram do sexo masculino e 41,5%, feminino. A idade 

média dos respondentes é de 47 anos, 94% deles possuíam curso superior ou escolaridade ainda 

maior, 7,6% apontaram renda superior a R$ 9.000/mês e compraram em média 7 carros durante 

sua vida adulta, informação essa que indica que os respondentes estão habituados com os processos 

de concessionárias de automóveis. 

Realizou-se a seguir o teste de normalidade das variáveis e como indicado na Tabela 1, 

nenhuma das variáveis é aderente à curva normal. Prosseguiu-se com o teste de confiabilidade das 

variáveis, agrupadas agora pelas escalas utilizadas no trabalho. A Tabela 2 mostra o resultado do 

teste e que não houve necessidade de excluir nenhuma variável. Fez-se então, uso da análise fatorial 

exploratória para obtenção de uma variável única que representasse a combinação das assertivas 

que compõem cada variável. Novamente o teste de normalidade foi realizado, agora para as 
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variáveis resultantes do cálculo gerado pelo SPSS, e a Tabela 3 mostra o resultado – mais uma vez 

os dados não se mostraram aderentes a curva normal. 

Tabela 1  
Resultado do teste de normalidade.  

Testes de Normalidade Kolmogorov-Smirnova 

Variável Estatística df Sig. Variável Estatística df Sig. 

L1 0,155 118 0 E1 0,345 118 0 
L2 0,276 118 0 E2 0,29 118 0 

S1 0,243 118 0 E3 0,366 118 0 

S2 0,219 118 0 E4 0,338 118 0 

S3 0,199 118 0 E5 0,408 118 0 

S4 0,25 118 0 DPM 0,219 118 0 

R1 0,213 118 0         

R2 0,294 118 0         
R3 0,3 118 0         

Fonte: Autor (2016). 
 

A Tabela 4 apresenta o resultado do teste de correlação. O interesse está focado nas 

correlações que se apresentarem significativas e, pelo menos, moderadas (ou seja > 0,30). Como 

esperado, satisfação e DPM apresentam correlação positiva, significativa e moderada. Já lealdade, 

satisfação, reputação e envolvimento com a marca apresentam correlação substancial ou muito 

forte, significativa e positiva. Estes fatores de correlação parecem promissores para os estudos de 

regressão linear. 
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Tabela 2  
Teste de confiabilidade 

  

Variável 
Alfa de 
Cronbach 

Estatísticas de item-total Análise 

Satisfação 

 
 
 
,923 
 

Itens 

Média de 
escala se 
o item 
for 
excluído 

Variância 
de escala 
se o item 
for 
excluído 

Correlação 
de item 
total 
corrigida 

Alfa de 
Cronbach 
se o item 
for 
excluído 

Itens 
Mantidos 

Alfa de 
Cronbach 
Final 

S1 13,7785 25,890 ,883 ,900 S1 

0,923  S2 13,8859 24,940 ,886 ,896 S2 

S3 14,0000 24,892 ,843 ,931 S3 

Reputação 

 R1 16,7248 13,228 ,580 ,851 R1 
0,732 ,732 R2 15,8054 12,482 ,697 ,723 R2 

 R3 15,7785 13,971 ,762 ,678 R3 

Envolvimento  0,810 

E1 15,1812 19,906 ,730 ,441 E1 

0,810 

E2 14,7718 25,866 ,359 ,865 E2 

E3 15,5369 19,588 ,619 ,567 E3 

E4 14,9247 10,967 ,635 ,761 E4 

E5 14,8391 10,863 ,671 ,756 E5 

Fonte: Autor (2016). 

 

Tabela 3 
Teste de normalidade  

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estatística Df Sig. 
DPM ,219 118 ,000 

Lealdade ,206 118 ,000 
Satisfação ,170 118 ,000 
Reputação ,191 118 ,000 

Envolvimento ,225 118 ,000 
a. Correlação de Significância de Lilliefors 

Fonte: Autor (2016). 
 

DPM: Iniciando a regressão linear pela variável DPM e satisfação, utilizou-se a técnica de 

bootstrap para operacionalizar a regressão, uma vez que os dados se mostraram não aderentes à 

curva normal. A tabela 5 apresenta o resultado da regressão realizada, e pode-se ver que o 
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parâmetro R2 ajustado é bastante baixo uma vez que o desejável é que o coeficiente esteja mais 

próximo de 1. Isso demonstra que a equação gerada pela regressão não terá bom ajuste aos dados 

(o que também pode-se notar pelo erro padrão apontado na tabela). Este resultado não estava entre 

os esperados pela análise do referencial teórico, e faz-se necessário entender as possíveis causas 

que expliquem os resultados obtidos. A princípio duas explicações são possíveis: 

Falha de medida: Tendo em vista que o pré-teste tem por objetivo justamente apontar 

problemas no instrumento de pesquisa, se faz necessária a avaliação das respostas dos participantes. 

Inicialmente deve-se analisar a mediana da satisfação dos respondentes, e como os valores 

praticados variam conforme a marca do veículo, será analisada a marca com maior número de 

respostas. Como a marca Mitsubishi representa 58% da amostra, será a selecionada para análise. A 

mediana da satisfação está presente na tabela 6 e comparando as respostas de DPM para os clientes 

do primeiro quartil (satisfação <= -0,5307) e do último quartil (satisfação >= 0,7252) estaremos 

comparando as respostas de quem está pouco satisfeito com quem está satisfeito. Criou-se uma 

variável dummy para indicar os clientes satisfeitos e insatisfeitos e utilizamos o teste U de Mann-

Whitney para comparar as médias de DPM para cada um dos grupos. A Tabela 7 mostra a saída do 

programa SPSS para o teste, que indica que as médias são iguais. O fato é que os valores médios 

apontados pelos respondentes são valores de revisões programadas divulgados pela montadora e 

que as concessionárias são obrigadas a seguir. Aparentemente o consumidor respondeu o valor que 

ele pagou e não o que ele entende ser justo pagar. Este seria um comportamento esperado para 

indivíduos medianamente satisfeitos, mas não para os insatisfeitos - a teoria nos indica que estes 

clientes deveriam querer pagar menos pelos serviços. 
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 Tabela 4 
  Correlação entre variáveis do estudo. 

  

DPM 
(N = 
118) 

Lealdade 
(N = 
118) 

Satisfação 
(N = 118) 

Reputação 
(N = 118) 

Envolvimento 
(N = 118)  

DPM Coeficiente de 
Correlação 

1,000 ,209* ,316**  ,195* ,116 

Sig. (2 
extremidades) 

  ,023 ,000 ,035 ,212 

Lealdade Coeficiente de 
Correlação 

,209* 1,000 ,647**  ,772**  ,206* 

Sig. (2 
extremidades) 

,023   ,000 ,000 ,025 

Satisfação Coeficiente de 
Correlação 

,316**  ,647**  1,000 ,720**  ,262**  

Sig. (2 
extremidades) 

,000 ,000   ,000 ,004 

Reputação Coeficiente de 
Correlação 

,195* ,772**  ,720**  1,000 ,417**  

Sig. (2 
extremidades) 

,035 ,000 ,000   ,000 

Envolvimento Coeficiente de 
Correlação 

,116 ,206* ,262**  ,417**  1,000 

Sig. (2 
extremidades) 

,212 ,025 ,004 ,000   

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Autor (2016). 
 
 

Tabela 5  
Regressão Linear DPM x Satisfação 

 
Resumo do modelo 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado Alteração F 

1 ,173 ,030 ,021 291,58857 ,030 3,559 

 

Resumo do modelo 

Modelo 

Estatísticas de mudança 

df1 df2 Sig. Alteração F Durbin Watson

1 1 116 ,062 1,909 

a. Preditores: (Constante), satisfação      b. Variável Dependente: DPM 

Fonte: Autor (2016). 
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Aparentemente não ficou claro ao consumidor o que foi perguntado. Uma forma possível de 

corrigir tal situação talvez seja indagar, inicialmente ao respondente, qual o valor pago na última 

revisão e na última pergunta, antes das perguntas de qualificação, questionar o quanto ele acredita 

que seria justo pagar, perante o nível de satisfação dele em relação aos serviços percebidos. De 

posse das duas informações poderíamos compará-las e gerar uma variável que indica se o desejo 

de pagar é maior que o valor efetivamente pago, e tratar a variável como binária. 

Teoria da decepção: Outra possibilidade é que a influência do fator emocional seja maior 

que a imaginada, fazendo com que o consumidor realmente não deseje pagar pelo serviço (visto 

para ele como um incômodo). Quando analisamos a correlação entre as variáveis mostradas pela 

Tabela 4 nota-se que a variável envolvimento tem baixa correlação com todas as outras variáveis, 

e envolvimento é um importante fator emocional que poderia reforçar a satisfação no sentido de 

potencializar o DPM, assim como valor percebido também apresenta correlação baixa com a 

variável DPM. Dessa forma podemos concluir que, se o consumidor não entende o valor do serviço 

prestado pela concessionária e também não se envolve emocionalmente com o serviço, ele 

consome o serviço por mera obrigação, desejando apenas manter o veículo em bom estado de 

funcionamento, ou então não deseja perder os benefícios da garantia do veículo.  

 

Lealdade: As discussões desta seção irão a todo momento fazer referência aos níveis alto e 

baixo das variáveis estudadas, então faz-se necessário, antes de mais nada, estabelecer o que é alto, 

baixo e médio. Para conduzir esta etapa inicial da análise, rodamos no SPSS o estudo de frequência 

por quartis, e vamos assumir como baixo tudo o que estiver abaixo do primeiro quartil, e como 

alto o que estiver acima do terceiro quartil. Os valores intermediários irão caracterizar os valores 

medianos (faz-se necessário lembrar que o tratamento pela média seria inadequado pelo fato dos 
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dados não serem aderentes à curva normal). A Tabela 8 apresenta o resultado da análise de 

frequência. 

A seguir foi rodada uma regressão linear simples, envolvendo as variáveis lealdade 

(dependente) e satisfação (independente) para estabelecer a base em que serão tratadas todas as 

análises de moderação. A Tabela 9 apresenta o resultado da regressão linear entre lealdade e 

satisfação, e de todos os modelos testados nesta parte dos testes. 

Pretende-se verificar a existência de efeito moderador da variável reputação em relação à 

satisfação, para isso utilizamos a macro PROCESS desenvolvida para o programa SPSS, e o 

resultado indica a melhora no poder de explicação do modelo, pela melhora de R2. Nota-se também 

que a regressão é significativa para significância 90%. A Tabela 10 apresenta o resultado da macro 

PROCESS demonstrando a partir de quando o efeito da reputação se torna significativo, e pode-

se verificar que a moderação se torna significativa quando a reputação se aproxima do nível 

mediano apontado pela tabela 8. Para valores mais baixos de reputação, o efeito sobre satisfação 

é não significativo. 

Esse comportamento deve ser notável na análise gráfica que representa o comportamento da 

lealdade em função da satisfação. Assim demonstra-se graficamente, pela Figura 12, o 

comportamento da Lealdade com e sem moderação pela reputação. O Comportamento da Lealdade 

em função da Satisfação, tanto na situação com moderação como na situação sem moderação estão 

coerentes com o apontado no referencial teórico e corroboram as hipóteses H2 e H4, indicando 

que na fase de teste poderá ocorrer a confirmação da relação de moderação, com efeito negativo 

da reputação sobre a lealdade, mostrando que a lealdade diminui de forma mais acentuada quando 

a moderação da reputação está presente.  

Pode-se notar ao observar a Figura 13, que níveis medianos de reputação associados a níveis 

médios/altos de satisfação produzem a melhor resposta possível para a lealdade. 
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Tabela 6  
Análise Frequência      

 
Fonte: Autor (2016).  

Tabela 7  
Resultado das Regressões Lineares       

 Variável Dependente: Lealdade   Reputação 

Var. Indepen. Satisfação Envolvimento 

Modelos / 
Coeficientes 

Sem  
Moderação 

Moderadora: 
Reputação 

Moderadora: 
Envolvimento 

Moderadora: 
Reputação 

Moderada por 
Envolvimento 

Moderadoras: 
Reputação e 

Envolvimento 

Sem  
Moderação 

Constante 0 -0,0728 0,0487 -0,612 0,0913 0 

Satisfação 0,712 **  0,3720 **  0,688**  0,3621**  0,3351**  N.A. 

Reputação N.A. 0,5541 **  N.A. 0,5947**  0,6182**  N.A. 
Sat_Rep N.A. 0,1010* N.A. 0,0686 0,0685 N.A. 

Envolvimento N.A. N.A. 0,1176 -0,7070 -0,6480 0,472**  

Sat_Env N.A. N.A. 0,1605**  0,1908* 0,1379**  N.A. 
Rep_Env N.A. N.A. N.A. -0,1239 N.A. N.A. 
Sat_Rep_Env N.A. N.A. N.A. -0,485 N.A. N.A. 

R2 0,503 0,6208 0,5309 0,6629 0,658 0,223 

F 119,532**  62,2**  43,0039**  30,9028**  43,0918**  33,277**  

Nota: A Significância dos coeficientes e do teste F são representados como segue:    
*≤0.01    e    ** ≤0.05 N.A. = Não Aplicável       

Fonte: Autor (2016). 

Válido 118 Válido 118
Ausente 0 Ausente 0

0,2738    0,3357     
1,0000    1,0000     

25 0,5492-    25 0,6845-     
50 0,2738    50 0,3357     
75 0,8121    75 0,7252     

Válido 118 Válido 118
Ausente 0 Ausente 0

0,2036    0,4512     
1,0000    1,0000     

25 0,4000-    25 0,4286-     
50 0,2036    50 0,4512     
75 0,7660    75 0,7538     

Variância Variância
Percentis Percentis

Reputação Envolvimento

N N

Mediana Mediana

Percentis

Satisfação
Estatísticas

N

Mediana
Variância

N

Mediana
Variância
Percentis

Lealdade
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Tabela 8  
Região de moderação da Reputação  

************* JOHNSON-NEYMAN TECHNIQUE ************ ****** 
Moderator value(s) defining Johnson-Neyman significance region(s) 

Value % below % above     
-1,3803 10,1695 89,8305     

Conditional effect of X on Y at values of the moderator (M) 

REPUT. Effect se T p LLCI ULCI 

-    3,2690     0,0419    0,2123      0,1975     0,8438  -    0,3787       0,4625  

-    3,0555     0,0635      0,2007      0,3164     0,7523  -    0,3340       0,4610  

-    2,8421     0,0850      0,1892      0,4495     0,6539  -    0,2897       0,4597  

-    2,6287     0,1066      0,1778      0,5994     0,5501  -    0,2457       0,4588  

-    2,4153     0,1281      0,1667      0,7688     0,4436  -    0,2020       0,4583  

-    2,2019     0,1497      0,1558      0,9608     0,3387  -    0,1589       0,4583  

-    1,9885     0,1712      0,1452      1,1793     0,2407  -    0,1164       0,4589  

-    1,7751     0,1928      0,1350      1,4281     0,1560  -    0,0746       0,4602  

-    1,5617     0,2143      0,1253      1,7112     0,0898  -    0,0338       0,4625  

-   1,3803     0,2326      0,1174      1,9810     0,0500                 -        0,4653  
-   1,3483     0,2359      0,1161      2,0316     0,0445       0,0059       0,4659  
-   1,1349     0,2574      0,1077      2,3904     0,0185       0,0441       0,4708  
-   0,9215     0,2790      0,1002      2,7841     0,0063       0,0805       0,4775  
-   0,7080     0,3005      0,0939      3,2018     0,0018       0,1146       0,4865  
-   0,4946     0,3221      0,0889      3,6226     0,0004       0,1460       0,4982  
-   0,2812     0,3436      0,0856      4,0150     0,0001       0,1741       0,5132  
-   0,0678     0,3652      0,0841      4,3427               -        0,1986       0,5318  
    0,1456     0,3867      0,0845      4,5758               -        0,2193       0,5542  
    0,3590     0,4083      0,0868      4,7017               -        0,2363       0,5803  
    0,5724     0,4298      0,0909      4,7283               -        0,2497       0,6099  
    0,7858     0,4514      0,0965      4,6774               -        0,2602       0,6426  
    0,9992     0,4729      0,1034      4,5746               -        0,2681       0,6777  

Fonte: Autor (2016). 

Para níveis altos de reputação há redução na resposta da lealdade quando a satisfação é alta 

também, indicando que a empresa precisa ponderar com qual nível de reputação pretende ser 

enquadrada pelos consumidores, para então decidir até que ponto vale a pena investir em satisfação 

ou não. Provavelmente será mais lucrativo investir em níveis medianos de reputação e satisfação. 
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Figura 12: Gráfico Lealdade comparativo com e sem moderação reputação  
Fonte: Autor (2016). 

 
 

 
Figura 13: Efeitos da reputação sobre a lealdade.   
Fonte: Autor (2016). 
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Já a Figura 14 apresenta os dados da regressão após a separação dos níveis de reputação. 

Observando a Figura 14 pode-se notar que não existe reputação alta em níveis de satisfação mais 

baixos, e que a reputação alta tem uma tendência a reduzir os resultados dos investimentos em 

satisfação, mais acentuados em níveis mais altos de satisfação, coerentes com os dados obtidos no 

PROCESS e demonstrados na Tabela 10. Nota-se que para reputação alta, a lealdade não atinge o 

seu valor máximo.  

Ao contrário do que ocorre com a reputação alta, quando a reputação é baixa a lealdade é 

crescente, acompanhando, de certa forma, o aumento da satisfação. De forma análoga ao 

observado com a reputação alta, não existe satisfação alta e reputação baixa. Isso pode ser 

explicado pela teoria da satisfação (Oliver, 1980; Oliver, 1993; Oliver, 1989) quando pondera que 

ela é um processo de construção, em que o consumidor ajusta suas expectativas conforme as 

experiências de consumo acontecem. Da mesma forma que o consumidor ajusta suas expectativas 

de satisfação, ele também deve ser capaz de ajustar sua perspectiva em relação à reputação da 

marca, ajustando-a conforme sua experiência evolui.  

Este comportamento confirma o que Wiles (2007) afirma em sua pesquisa e é consistente 

com a correlação apontada entre satisfação e reputação na Tabela 4. 

Mais curioso é a forma em “S” invertida da curva de lealdade quando a reputação é mediana. 

É justamente esta a forma de onda esperada pela teoria apresentada (Eisenbeiss et al., 2014). É 

notório como o efeito de reputação alta/baixa modificam o resultado final da resposta a lealdade, 

levando o administrador de marketing incauto a acreditar que a resposta da lealdade em função da 

satisfação é sempre linear. Na Figura 9 foram destacados os domínios de satisfação alta/baixa e 

lealdade alta/baixa, o que permite inferir que não existe lealdade alta para satisfação baixa, em 

qualquer nível de reputação, nem lealdade baixa com satisfação alta. 

Os destaques também mostram a área em que a satisfação e a lealdade são baixas, e o 

estrategista em marketing da empresa que se encontra nesta situação deve se questionar se a 
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Ba

ixa
  

lealdade é vital para a continuidade do negócio ou se a empresa possui mecanismos de retenção 

que dificultem que o cliente encontre fornecedores substitutos, caso contrário, o investimento em 

satisfação parece ser o caminho lógico a ser tomado. 

 

 
Figura 14: Lealdade Comparada – Segmentado por nível reputação.   
Fonte: Autor (2016). 

 
 

Na posição inversa, em que a lealdade e satisfação são altas é possível verificar que a 

reputação muito alta acaba por mitigar os investimentos em satisfação, pois saindo da área 

assinalada em azul (em que satisfação e lealdade são medianos) para os consumidores com alta 

percepção de reputação a lealdade não cresce na mesma proporção da satisfação, sendo atenuada. 

Aparentemente a situação mais confortável para a empresa é justamente a que é apresentada na 

área azul, pois nela qualquer que seja o nível de reputação da empresa, com níveis medianos de 

satisfação haverá a obtenção de lealdade mediana, e em especial para empresas com reputação 

mediana, pequenos acréscimos em satisfação geram respostas em lealdade mais significativas. 
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Pretende-se também analisar o efeito moderador da variável envolvimento em relação à 

satisfação. Para isso roda-se mais uma vez a regressão, porém incluindo a variável envolvimento 

como moderadora na macro PROCESS do SPSS, e o resultado indica que a melhora no poder de 

explicação do modelo, pela melhora de R2 e neste caso, a moderação é significativa a 95%. 

Tabela 9 
Região de moderação do Envolvimento  

Fonte: Autor (2016). 
 

A Figura 15 apresenta o gráfico que demonstra a diferença do comportamento da lealdade 

com e sem a moderação do envolvimento. O envolvimento, pela teoria apresentada, deveria ser 

uma variável com atuação mais significativa nos níveis mais extremos (alto/baixo) de satisfação,e 

Value % below % above

-2,1788 4,2373 95,7627

ENVOLVIM Effect se t p LLCI ULCI

-4,9606 0,1082-    0,3507    0,3086-    0,7582    0,8030-    0,5865   
-4,6748 0,0624-    0,3319    0,1879-    0,8513    0,7198-    0,5951   
-4,3891 0,0165-    0,3130    0,0527-    0,9581    0,6366-    0,6036   
-4,1034 0,0294    0,2943    0,0998    0,9207    0,5536-    0,6124   
-3,8177 0,0752    0,2756    0,2729    0,7854    0,4707-    0,6212   
-3,5320 0,1211    0,2570    0,4711    0,6384    0,3880-    0,6302   
-3,2462 0,1669    0,2385    0,7000    0,4854    0,3055-    0,6394   
-2,9605 0,2128    0,2201    0,9668    0,3357    0,2232-    0,6488   
-2,6748 0,2587    0,2019    1,2813    0,2027    0,1412-    0,6586   
-2,3891 0,3045    0,1839    1,6563    0,1004    0,0597-    0,6687   

-2,1788 0,3383    0,1708    1,9810    0,0500    -           0,6765  
-2,1034 0,3504    0,1661    2,1094    0,0371    0,0213    0,6794  
-1,8176 0,3962    0,1487    2,6642    0,0088    0,1016    0,6909  
-1,5319 0,4421    0,1319    3,3526    0,0011    0,1809    0,7033  
-1,2462 0,4880    0,1157    4,2156    0,0001    0,2587    0,7172  
-0,9605 0,5338    0,1007    5,2993    0,0000 0,3343    0,7334  
-0,6748 0,5797    0,0874    6,6335    0,0000 0,4066    0,7528  
-0,3891 0,6255    0,0766    8,1675    0,0000 0,4738    0,7772  
-0,1033 0,6714    0,0695    9,6553    0,0000 0,5336    0,8091  
0,1824 0,7172    0,0674    10,6394  0,0000 0,5837    0,8508  
0,4681 0,7631    0,0707    10,7981  0,0000 0,6231    0,9031  
0,7538 0,8090    0,0786    10,2872  0,0000 0,6532    0,9647  

JOHNSON-NEYMAN TECHNIQUE
Moderator value(s) defining Johnson-Neyman significance region(s)

Conditional effect of X on Y at values of the moderator (M)
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deveria resultar em aumento da lealdade, e o gráfico apresentado na Figura 15 demonstra 

justamente que o envolvimento apresenta seus efeitos nos extremos da curva. Na Tabela 9 é 

apresentado o teste da Macro PROCESS que demonstra onde a ação de moderação é significativa. 

 

.  
Figura 15: Gráfico Lealdade comparativo com e sem moderação envolvimento  
Fonte: Autor (2016). 

 
 A Figura 16 apresenta o comportamento da lealdade para níveis diferentes de 

envolvimento. Nota-se que quando a satisfação é baixa o envolvimento do consumidor protege a 

empresa. 

 

 
Figura 16: Efeitos da reputação sobre a lealdade.   
Fonte: Autor (2016). 
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Ao contrário do que a teoria apresentada sugere, a moderação por envolvimento se inicia 

em níveis bastante baixos de envolvimento (ver Tabela 9 para identificar os níveis de 

envolvimento). A Figura 17 mostra que o comportamento da lealdade em níveis mais baixos de 

satisfação corresponde ao esperado pela teoria, porém o efeito é mínimo, assim como nos níveis 

mais altos de satisfação, também se observa efeito mínimo na curva de lealdade, mas no sentido 

inverso ao esperado.  

 

.  
Figura 17: Gráfico Lealdade comparativo com e sem moderação envolvimento  
Fonte: Autor (2016). 

 

 
 

Figura 18: Efeitos da reputação sobre a lealdade.   
Autor (2016). 
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A Figura 18 apresenta o comportamento da lealdade para níveis diferentes de envolvimento. 

Nota-se que quando a satisfação é baixa o envolvimento do consumidor protege a empresa, mas 

em níveis de satisfação acima dos medianos, o envolvimento é um fator que reduz o retorno do 

investimento feito em satisfação, chegando a diminuir a resposta da lealdade, em relação a níveis 

menores de envolvimento. 

A Figura 19 apresenta uma análise comparada entre os três níveis de envolvimento. A 

resposta de lealdade para os níveis médios e altos de envolvimento está praticamente colada, 

principalmente para níveis de satisfação medianos/altos, e o efeito do envolvimento baixo é o que 

aparentemente apresenta maior influência sobre a lealdade. Quando a satisfação é baixa o 

envolvimento age como um atenuador, aumentando a lealdade. Já entrando na área de satisfação 

mediana ou alta, o envolvimento baixo age reduzindo a resposta de lealdade. Assim o estrategista 

de marketing deve avaliar se irá conseguir atender a expectativa de seus consumidores pelo menos 

medianamente, para então decidir se irá investir no envolvimento do consumidor ou não. 

A pequena influência do envolvimento sobre a lealdade já poderia ser esperada pela baixa 

correlação apresentada na Tabela 4, mas é ainda necessário entender por que o resultado do 

envolvimento sobre a lealdade é muito menor do que o encontrado no trabalho de Eisenbeiss et al. 

(2014). Uma possível explicação pode estar na natureza da pesquisa em si, como este trabalho foi 

realizado utilizando um survey e o trabalho de Eisenbeiss et al. (2014) foi realizado utilizando-se 

de um experimento com as variáveis manipuladas, a forma do experimento pode ter conseguido 

que o respondente se envolvesse mais. 
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Figura 19: Lealdade Comparada – Segmentado por nível envolvimento.   
Autor (2016). 
 

Outra explicação possível é que a escala utilizada possuía apenas itens de resposta positiva 

ao envolvimento, falhando em capturar sentimentos negativos de envolvimento, o que seria 
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veículo, ou talvez as perguntas feitas ativaram respostas politicamente corretas, e não as respostas 
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evidencia-se que a correlação entre envolvimento e satisfação e entre envolvimento e lealdade são 

baixos, porém existe correlação moderada entre envolvimento e reputação, pode-se então, 

aprofundar a análise simulando dois modelos alternativos: primeiro o que simula a variável 

envolvimento como moderadora da variável reputação, e outra em que reputação é proxy do 

envolvimento. 

O teste de envolvimento como moderadora da variável reputação mostra que, dos modelos 

testados, este é o que possui melhor capacidade de explicar a variável lealdade, porém 

curiosamente, apenas a interação entre satisfação e envolvimento se mostrou significativa, o que 

é inconsistente com o modelo, nos obrigando a descartar esta linha de testes.  

Realizado mais um teste via PROCESS, este sim se mostrou mais promissor, utilizando as 

duas variáveis como moderadoras simultaneamente. Nota-se que o efeito da interação entre 

reputação e satisfação e o próprio envolvimento são não significantes, enquanto reputação, 

satisfação e a interação entre satisfação e envolvimento são significantes; o R2 do teste é 

praticamente igual ao do modelo que considera a variável reputação moderada pelo envolvimento. 

O teste que propõe que a reputação seja proxy do envolvimento apresenta R2 baixo demais para 

que o modelo seja considerado. 
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5 RESULTADOS  

Para o teste obteve-se junto a um grupo de concessionárias das marcas Mitsubishi e Ford 

o cadastro composto por nome e e-mail dos clientes que compraram veículos 0 km em 2013, 2014 

e 2015. Como parte do cadastro de clientes de 2014 foi utilizado para o pré-teste, os e-mails dos 

consumidores que participaram do pré-teste foram retirados da lista. O cadastro resultante é 

composto por 5.584 consumidores, que foram contatados por meio de e-mail com convite para 

participação da pesquisa, e uma oferta de prêmio no valor de R$ 500,00 a ser sorteado aos 

participantes que respondessem até o final o questionário.   

Do total de e-mails convidados, 2094 foram “devolvidos” por estarem com e-mails 

incorretos ou porque os convidados optaram por não participar da pesquisa, o que nos deixa com 

3.490 participantes. Uma taxa de erro tão alta pode ser explicada pela dinâmica de troca de e-mail 

dos participantes ou por e-mails cadastrados incorretamente pela empresa que nos cedeu o 

cadastro. 

   Dos consumidores convidados obtivemos 151 respostas úteis, representando uma 

participação efetiva de 4,3%. Considera-se respostas úteis as que foram coletadas com respostas 

completas às perguntas relacionadas às variáveis de análise, e uma taxa tão baixa de repostas pode 

estar relacionada ao uso de ferramentas contra spam amplamente disponíveis no mercado. 

Dentre os que responderam, 63,57% eram do sexo masculino e 36,43% feminino. A idade 

média dos respondentes é de 47 anos, 85% deles possuíam curso superior ou escolaridade ainda 

maior, 41% apontaram renda superior a R$ 15.000/mês e compraram em média 9 carros durante 

sua vida adulta, informação essa que indica que os respondentes estão habituados com os processos 

de concessionárias de automóveis. 

A pergunta “Quantos carros desta mesma marca você já comprou? ” Foi respondida da 

seguinte forma: 14% informaram que nunca haviam comprado outro veículo daquela marca antes, 
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39% informaram que este seria o segundo carro da mesma marca comprada, 40% terceiro ou mais 

da mesma marca, e 7% não responderam a esta pergunta, o que indica que existe algum 

comportamento de recompra na amostra, o que é reforçado pela resposta à pergunta “Qual a marca 

do último carro que você comprou? “, nos quais apenas 19% responderam com marcas diferentes 

de Mitsubishi ou Ford, marcas originais do cadastro. Como a pesquisa não se trata de marca 

especificamente, estes respondentes não serão excluídos. Feita análise visual dos dados, dois 

registros se mostraram tendenciosos, um com todas as respostas iguais a 0 e outro com todas as 

respostas iguais a 10. Estes dois registros foram excluídos.  

Ao final do questionário foi deixado um campo livre para que o respondente fizesse 

comentários caso desejasse, sem nenhuma orientação sobre o conteúdo esperado. O preenchimento 

deste espaço foi parametrizado para ser obrigatório. 34 respondentes fizeram observações (22%). 

Destes 34 comentários, 4 foram para afirmar que estavam satisfeitos com a marca escolhida e que 

iriam em uma próxima compra escolher a marca novamente. 1 comentário foi feito para afirmar 

que havia escolhido o carro errado e que iria trocá-lo em breve. 1 comentário apontava a falta de 

peças de reposição da marca e o tempo de espera para que a peça fosse disponibilizada. 28 

respostas se concentraram em preço e periodicidade das revisões obrigatórias, 1 destas respostas 

incluía certa dúvida sobre a honestidade da revenda em relação aos preços praticados. 

Foi feito o tratamento das duas perguntas das escalas que são invertidas, para correção do 

sinal e então foi realizado o teste de confiabilidade das variáveis, agrupadas pelas escalas utilizadas 

no trabalho, excluiu-se as variáveis necessárias para que o parâmetro Alfa de Cronbach se situasse 

acima de 0,7. A Tabela 10 mostra o resultado do teste e as variáveis que foram excluídas. Nota-se 

que as variáveis excluídas foram as com sentido inverso às outras perguntas, mesmo com a 

inversão das respostas.  

A seguir o teste de normalidade dos itens foi realizado e como indicado na Tabela 11, 

nenhum deles é aderente à curva normal. O anexo 3 apresenta as estatísticas descritivas para cada 
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variável, bem como os histogramas. Gerou-se, a seguir, as variáveis que representam a combinação 

dos itens que compõem a variável, utilizando-se a média das respostas, o que gerou as variáveis 

“Satisfação”; “DPM”; “Lealdade”; “Reputação”, “Envprod” e Envcompra. 

Tabela 10:  
Resultado do teste de confiabilidade. 

Variável 
Alfa de 
Cronbach 

Estatísticas de item-total Análise 

Satisfação ,973 

Itens 

Média de 
escala se 
o item 
for 
excluído 

Variância 
de escala 
se o item 
for 
excluído 

Correlação 
de item 
total 
corrigida 

Alfa de 
Cronbach 
se o item 
for 
excluído 

Itens 
Mantidos 

Alfa de 
Cronbach 
Final 

S1 13,7785 25,890 ,883 ,900 S1 

0,973 S2 13,8859 24,940 ,886 ,896 S2 

S3 14,0000 24,892 ,843 ,931 S3 

Reputação ,818 

R1 16,7248 13,228 ,580 ,851 R1 
0,818 R2 15,8054 12,482 ,697 ,723 R2 

R3 15,7785 13,971 ,762 ,678 R3 

Envolvimento 
produto 

0,733 

EP1 15,1812 19,906 ,730 ,441 EP1 

0,865 EP2 14,7718 25,866 ,359 ,865   

EP3 15,5369 19,588 ,619 ,567 EP3 

Envolvimento 
compra 

0,814 

EC1 17,2215 11,917 ,580 ,827 EC1 

0,814 EC2 17,5570 9,167 ,727 ,680 EC2 

EC3 17,3826 10,373 ,701 ,709 EC3 

DPM 0,758 

D1 13,3624 57,841 ,684 ,634 D1 

0,808 
D2 12,0134 64,000 ,377 ,808   

D3 11,0805 61,291 ,556 ,701 D3 

D4 13,2752 58,566 ,649 ,652 D4 

Fonte:  Autor (2016). 
 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabela 11 
Resultado do teste de normalidade dos itens. 

Testes de Normalidade 

  

Kolmogorov-Smirnova   Kolmogorov-Smirnova 

Estatística df Sig.   Estatística df Sig. 
S1 ,143 149 ,000 R1 ,160 149 ,000 

S2 ,152 149 ,000 R2 ,239 149 ,000 

S3 ,163 149 ,000 R3 ,208 149 ,000 
D1 ,173 149 ,000 EP1 ,185 149 ,000 
D3 ,132 149 ,000 EP3 ,172 149 ,000 
D4 ,165 149 ,000 EC1 ,300 149 ,000 

L1 ,221 149 ,000 EC2 ,252 149 ,000 

L2 ,122 149 ,000 EC3 ,271 149 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

Fonte:  Autor (2016). 
 
 

 Novamente o teste de normalidade foi realizado, agora para as variáveis resultantes do 

cálculo gerado pelo SPSS, e a Tabela 12 mostra o resultado – mais uma vez estes não se mostraram 

aderentes a curva normal. As estatísticas descritivas estão no anexo 4. 

 
 

Tabela 12  
Resultado do teste de normalidade das variáveis resultantes.  

Testes de Normalidade 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estatística df Sig. 
DPM ,089 149 ,005 

LEALDADE ,104 149 ,000 
SATISFAÇÃO ,113 149 ,000 
REPUTAÇÃO ,150 149 ,000 
ENVPROD ,152 149 ,000 
ENVCOMPRA ,199 149 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

Fonte:  Autor (2016). 
 

Tentando localizar diferenças entre os respondentes, buscou-se pelo tempo de resposta de 

cada respondente. A média do tempo de resposta foi de 12 minutos e o desvio padrão 9 minutos. 

Aqueles que responderam fora da faixa média ±δ foram marcados como grupo 2. Foi então rodado 
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o teste t-student de amostras independentes entre o grupo 2 e o restante da amostra consolidado 

como grupo 1. Não houve diferenças entre as amostras, como mostra a Tabela 13.  

Continuando com as análises da amostra, o conjunto de respostas foi dividido em 4 grupos, 

numerados de 1 a 4, agrupados por ordem de resposta, cada grupo com aproximadamente 37 

respostas. Após o agrupamento realizado foi rodado o teste anova nos grupos para identificar se 

haveria perfis de resposta diferentes. A Tabela 14 apresenta o resultado do teste e pode-se notar as 

respostas de todos os grupos são estatisticamente iguais.  

Tabela 13  
Resultado do teste de t-student entre grupos de respondentes.  

  

Teste de Levene para 
igualdade de variâncias teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. Sig. Diferença média 
Erro padrão de 

diferença 
DPM ,085 ,771 ,219 ,8945 ,7248 

Lealdade ,562 ,455 ,314 -,6905 ,6828 

Satisfação ,276 ,600 ,476 -,4823 ,6745 

Reputação 3,784 ,054 ,260 -,5358 ,4736 
ENVPROD ,380 ,539 ,579 -,3863 ,6940 

ENVCOMPRA 0,088 ,768 ,944 ,0299 ,4231 

Variâncias iguais assumidas 

Fonte: Autor (2016). 
 

Prosseguindo com a análise foi realizado o teste de correlação de Pearson. A Tabela 15 

apresenta o resultado do teste de correlação. O foco são as correlações que se apresentarem 

significativas e pelo menos moderadas (ou seja > 0,30). Como esperado, satisfação apresenta 

correlação positiva e substancial com DPM e Lealdade. Reputação apresenta correlação positiva 

e moderada com satisfação DPM;  positiva e substancial com Lealdade; positiva e muito forte com 

satisfação. Envolvimento com a compra (ENVCOMPRA) apresenta correlação positiva fraca com 

DPM, Lealdade, Satisfação e correlação positiva moderada com reputação. O Envolvimento com 

produto (ENVPROD) não apresentou correlação significativa com nenhuma das variáveis. 
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Tabela 14  
Resultado do teste ANOVA entre os 4 grupos de respondentes.  

Bonferroni 

Variáveis Grupo 
 

Sig. 
Variáveis Grupo 

  

Sig.     

DPM 

1,00 2,00 1,000 

Reputação 

1,00 2,00 1,000 

3,00 1,000 3,00 1,000 

4,00 1,000 4,00 1,000 

2,00 1,00 1,000 2,00 1,00 1,000 

3,00 1,000 3,00 1,000 

4,00 1,000 4,00 1,000 

3,00 1,00 1,000 3,00 1,00 1,000 

2,00 1,000 2,00 1,000 

4,00 1,000 4,00 1,000 

4,00 1,00 1,000 4,00 1,00 1,000 

2,00 1,000 2,00 1,000 

3,00 1,000 3,00 1,000 

Lealdade 

1,00 2,00 0,759 

ENVPROD 

1,00 2,00 1,000 

3,00 1,000 3,00 1,000 

4,00 1,000 4,00 1,000 

2,00 1,00 0,759 2,00 1,00 1,000 

3,00 1,000 3,00 1,000 

4,00 1,000 4,00 1,000 

3,00 1,00 1,000 3,00 1,00 1,000 

2,00 1,000 2,00 1,000 

4,00 1,000 4,00 1,000 

4,00 1,00 1,000 4,00 1,00 1,000 

2,00 1,000 2,00 1,000 

3,00 1,000 3,00 1,000 

Satisfação 

1,00 2,00 1,000 

ENVCOMPRA 

1,00 2,00 1,000 

3,00 1,000 3,00 1,000 

4,00 1,000 4,00 1,000 

2,00 1,00 1,000 2,00 1,00 1,000 

3,00 1,000 3,00 1,000 

4 1,000 4 1,000 

3,00 1,00 1,000 3,00 1,00 1,000 

2,00 1,000 2,00 1,000 

4,00 1,000 4,00 ,856 

4,00 1,00 1,000 4,00 1,00 1,000 

2,00 1,000 2,00 1,000 

3,00 1,000 3,00 ,856 

Fonte: Autor (2016). 
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Para encerrar a análise descritiva dos dados, foram realizadas duas regressões lineares – uma 

para cada variável dependente – com todas as variáveis e o parâmetro VIF para todas as variáveis, 

ficaram abaixo de 2,5.  

Tabela 15  
Correlação de Pearson  

  DPM LEALDADE SATISFAÇÃO REPUTAÇÃO ENVPROD ENVCOMPRA 
DPM 1           

LEALDADE ,446**  1         

SATISFAÇÃO ,532**  ,680**  1       

REPUTAÇÃO ,421**  ,663**  ,740**  1     

ENVPROD ,094 ,047 ,008 ,071 1   

ENVCOMPRA ,190* ,281**  ,240**  ,379**  ,426**  1 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Fonte: Autor (2016). 

  Para confirmar as hipóteses deste trabalho, inicialmente realizou-se uma regressão linear 

entre as variáveis DPM e Satisfação e mais uma entre Lealdade e Satisfação. Os resultados são 

apresentados na tabela 16 e mostram, como esperado, que a regressão é significante, e como o β 

da variável satisfação é positivo, então a relação – como previsto – é positiva. 

Para verificar a segunda parte das hipóteses H1 e H2 por meio do SPSS utilizei o recurso 

de curvas de estimação. Com este recurso pode-se verificar a diferença entre diferentes formas de 

curva e buscar a que melhor se identifica com o fenômeno estudado. A análise gráfica, feita com 

auxílio da Figura 20 e da Figura 21, deixa claro que pelo menos para lealdade, os extremos do 

gráfico representados pelos níveis menores e maiores de satisfação, existe uma tendência de ajuste 

melhor da curva não linear em relação à linear. Já para DPM o modelo linear e o modelo polinomial 

de grau 3 não apresentam grande diferença, sugerindo que para DPM a resposta é linear. 
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 Tabela 16  
 Regressões Lineares com se sem moderação. 

Dependente R R2 Sig.  
Durbin-
Watson Preditores β Sig.  

 
VIF 

DPM 0,532 ,283 ,000 1,971 
Constante 0,019 0,972  
Satisfação 0,574 0,000         1,000  

Lealdade 0,680 ,462 ,000 1,936 
Constante 2,058 0,000  
Satisfação 0,689 0,000         1,000  

DPM 0,533 ,284 ,000 1,900 
Constante 0,175 0,798  
Satisfação 0,470 0,090 13,264 

SatxRep 0,010 0,695 13,264 

DPM 0,544 ,296 ,000 1,996 
Constante 0,222 0,695  
Satisfação 0,275 0,165 6,906 

SatxECOMP 0,031 0,102 6,906 

Lealdade 0,692 ,479 ,000 1,945 
Constante 2,748 0,00  
Satisfação 0,229 0,302 13,264 

SatxRep 0,043 0,031 13,264 

Lealdade 0,692 ,479 ,000 1,952 
Constante 2,271 0,00  
Satisfação 0,374 0,020 6,906 

SatxECOMP 0,032 0,034 6,906 
Fonte: Autor (2016). 

 

  

Figura 20 – DPM: Comparação entre as curvas de Regressões Linear x Polinomial  
Fonte: Autor (2016). 
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A Figura 20 e a Figura 21 apresentam o gráfico da regressão linear (preto) e polinomial 

(vermelho). A curva em preto na Figura 21, que representa a Lealdade em função da satisfação 

lembra a curva que (Eisenbeiss et al., 2014) demonstrou em seu experimento. O que o gráfico 

mostra é que, se a empresa realmente conseguir superar as expectativas do consumidor e 

surpreendê-lo, a lealdade irá aumentar juntamente com a satisfação, porém em determinado 

momento a resposta da lealdade tende a se estabilizar. 

 

Figura 21 – Lealdade Curvas de Regressões Linear x Polinomial  
Fonte: Autor (2016). 
 
A demonstração de que a resposta à satisfação é não linear, apesar de comprovada em 

estudos anteriores, parece não estar demonstrada neste estudo em relação à DPM e à Lealdade. 

Mas porque os dados não demonstraram a não linearidade? Segundo Oliver et al. (1997) para que 

o cliente seja encantado, e consequentemente, sua satisfação seja máxima, se faz necessário o 

envolvimento emocional dele com a compra ou com o serviço/produto, e talvez aí esteja uma 

possível resposta para o problema.  

O cenário que envolve o consumidor é que ele, ao comprar o carro, pode escolher a marca, 

modelo, cor e a loja em que compra – uma situação de poder quase infinito perante as mais de 70 
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marcas existentes atualmente no mercado, limitado apenas pelo preço que esteja disposto a pagar. 

Mas após a compra realizada seu poder de escolha é reduzido a apenas selecionar uma entre as 

concessionárias da marca em sua cidade – isso quando existe mais de uma. Esse cenário em que 

um nó da rede de serviços obriga o consumidor a utilizar outros nós retirando dele a condição de 

livre escolha é apontada como uma possível fonte de aborrecimentos e que contribui para 

minimizar os esforços da rede em satisfazer o cliente, a ponto de apontar em seu trabalho a 

necessidade de pesquisas que comprovem este efeito (Tax et al., 2013). Para suportar esta 

argumentação precisaríamos ter medido dimensões emocionais ligadas ao consumo dos serviços 

de pós-venda, o que não foi contemplado neste estudo 

Na elaboração de hipóteses, as variáveis tidas como moderadoras foram tratadas com 

níveis: alto, médio e baixo por estarem replicando um experimento, nas quais foram manipuladas 

dessa forma, e, portanto, é necessário determinar o que é satisfação, reputação e envolvimento 

baixo e alto. Para efeito deste estudo, o termo “baixo(a)” refere-se aos valores de determinada 

variável que está abaixo da média – δ e o termo “alto(a)” refere-se aos valores acima da média + 

δ de determinada variável. Quando os valores estiverem entre alto e baixo então trataremos como 

nível “médio (a) ”. A Tabela 17 traz os dados necessários.  

Tabela 17  
Apresentação dos níveis alto e baixo das variáveis. 

Níveis Alto e baixo das variáveis  

Variável Média δ Media -δ Media +δ 
DPM 4,0045 2,667 1,3378 6,6711 
LEALDADE 6,8456 2,508 4,3376 9,3537 
SATISFAÇÃO 6,9441 2,473 4,4707 9,4175 
REPUTAÇÃO 8,0515 1,741 6,3104 9,7925 
ENVCOMPRA 8,6935 1,549 7,1447 10,2423 

Fonte: Autor (2016). 
 

Envolvimento: A seguir foram realizadas quatro regressões utilizando as duas variáveis de 

envolvimento como moderadoras (duas regressões para cada variável dependente). O 

envolvimento com produto não se mostrou uma moderadora significante para nenhuma das 
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variáveis independentes e por isso não aparece nas Tabelas 16 e 17. Este resultado já era esperado 

pela baixa correlação apresentada na tabela 15. Deste ponto em diante o termo envolvimento será 

utilizado para se referenciar ao envolvimento com a compra. 

 Conforme já apresentado na Tabela 16 a regressão com moderação por envolvimento se 

mostrou significante, o que permite a verificação das hipóteses H5 e H6. O envolvimento deveria 

ser alto para surtir os efeitos previstos pela teoria e por isso estas hipóteses enunciam que o efeito 

da satisfação será maior quando o envolvimento for maior.  

Os gráficos resultantes estão nas Figuras 22 e 23 e mostram que os consumidores com 

médio e alto envolvimento têm maior resposta à satisfação. A reta que representa o envolvimento 

alto está mais inclinada que a do envolvimento baixo, então podemos dizer que para DPM, o 

envolvimento alto potencializa os resultados da satisfação quando esta é média para alta, e para 

satisfação baixa ela diminui o efeito da satisfação sobre a DPM. Apesar de nossas hipóteses não 

abordarem a situação de envolvimento baixo, a Figura 22 demonstra que para envolvimento baixo 

só é interessante para a empresa se esta não conseguir atender o que o consumidor espera dela. 

Figura 22: Gráfico DPM x Satisfação em diferentes níveis de envolvimento  
Fonte: Autor (2016). 
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A macro PROCESS (Hayes, 2012) do SPSS foi utilizada para analisar mais um aspecto de 

moderação pelo envolvimento. A vantagem desta macro é que ela nos apresenta a partir de que 

ponto as moderações são significativas, e a intensidade da moderação. Pela análise da Tabela 18 

pode-se notar que quanto maior o envolvimento maior o efeito da moderação, mostrando-se 

significante já em níveis baixos de envolvimento, tanto para DPM como para lealdade. A teoria 

sugere que o envolvimento seria uma moderadora ligada às emoções e por isso seu efeito 

moderador seria significativo apenas em níveis altos de envolvimento.  

Tabela 18:  
Saída da Macro Process regressão lealdade moderada por envolvimento. 

  TECHNICA DE JOHNSON-NEYMAN  

  DPM Lealdade 

Nível Envcompra ENVCOMPR Efeito p Efeito p 

Baixo 

           3,6667      0,0124  0,9526     0,5107  0,0644 

           3,9833      0,0456  0,8160   0,5198  0,0456 

           4,3000      0,0788  0,6685   0,5289  0,0301 

           4,6167      0,1121  0,5158   0,5379  0,0183 

           4,9333      0,1453  0,3669   0,5470  0,0100 

           5,2500      0,1786  0,2334   0,5560  0,0048 

           5,5667      0,2118  0,1273   0,5651  0,0019 

           5,8833    0,2451  0,0562   0,5741  0,0006 

           6,2000    0,2783  0,0185   0,5832  0,0002 

           6,5167    0,3115  0,0041   0,5923  0,0000 

           6,8333    0,3448  0,0005   0,6013  0,0000 

Médio 

           7,1500    0,3780  0,0000   0,6104  0,0000 

           7,4667    0,4113  0,0000   0,6194  0,0000 

           7,7833    0,4445  0,0000   0,6285  0,0000 

           8,1000    0,4778  0,0000   0,6375  0,0000 

           8,4167    0,5110  0,0000   0,6466  0,0000 

           8,7333    0,5442  0,0000   0,6557  0,0000 

           9,0500    0,5775  0,0000   0,6647  0,0000 

           9,3667    0,6107  0,0000   0,6738  0,0000 

           9,6833    0,6440  0,0000   0,6828  0,0000 

Alto          10,0000    0,6772  0,0000   0,6919  0,0000 
Fonte: Autor (2016). 
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Uma possível explicação para o envolvimento se mostrar significante em níveis baixos 

pode estar relacionado a dimensão da variável envolvimento que se mostrou significativa na 

análise de moderação e correlação: Envolvimento com a compra. Esta dimensão provavelmente 

está mais ligada a processos cognitivos do que emocionais, conforme inferido inicialmente. 

Para Lealdade o raciocínio é semelhante, e em qualquer nível de satisfação a resposta à 

lealdade é maior se o envolvimento é alto, quando comparado com envolvimento baixo, como 

esperado. Adicionalmente o teste T-Student foi rodado comparando as médias e a Tabela 18 mostra 

que as médias para envolvimento alto e baixo são diferentes. Desta forma estão confirmadas as 

hipóteses H5 e H6. 

Tabela 19 
Teste T-Student comparando médias em alto e baixo envolvimento  

  

Teste de Levene 
para igualdade de 

variâncias teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença 

média 
Erro padrão 
de diferença 

R_LEAL_ENV Variâncias 
iguais 
assumidas 

5,155 ,026 ,000 -1,41181819 ,38501623 

Variâncias 
iguais não 
assumidas 

    ,000 -1,41181819 ,34655534 

R_DPM_ENV Variâncias 
iguais 
assumidas 

5,532 ,021 ,000 -1,26717457 ,31985454 

Variâncias 
iguais não 
assumidas 

    ,000 -1,26717457 ,28672199 

Dpagar Variâncias 
iguais 
assumidas 

1,025 ,315 ,480 -57,17850 80,52299 

Variâncias 
iguais não 
assumidas 

    ,455 -57,17850 76,16600 

Fonte: Autor (2016). 
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Figura 23: Gráfico Lealdade x Satisfação em diferentes níveis de envolvimento  
Fonte: Autor (2016). 
 
A hipótese H7 precisa ser analisada sob a luz de uma variável que até o momento não foi 

apresentada. A hipótese H7 prevê envolvimento alto e efeito “teto” será menor, e para podermos 

mensurar o efeito “teto” foi incluído um item no survey: “Considerando o seu nível de satisfação 

indique o preço máximo que você acha justo pagar pelos mesmos serviços”. 

A Tabela 19 mostra que as respostas à pergunta não diferem entre envolvimento baixo ou 

alto, e testes de regressão para o item DPagar não se mostraram significativos em relação à 

moderação, indicando que a regressão seria uma constante (único preditor com β significativo), e 

assim não podemos verificar a validade da hipótese H7. 

Mas se a variável DPM mostra que a atitude do consumidor é concordar que pode pagar 

mais, porque a atitude do consumidor não se manifestou como intenção de pagar mais?  Uma das 

explicações pode ser o momento econômico pelo qual os países que compõem os mercados 

emergentes passam, e em especial o Brasil. Mesmo com a maioria dos respondentes fazendo parte 

de um grupo de consumidores com alto poder aquisitivo, estes devem estar priorizando o consumo 
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de itens hedônicos em detrimento de itens utilitários, e manutenção do carro é claramente um item 

utilitário.  

Reputação: Na elaboração de hipóteses, a reputação teria efeitos diversos se apresentasse 

baixa, média ou alta. Para efeito deste estudo, reputação baixa é a que está abaixo da média – δ e 

reputação alta é aquela acima da média + δ, e quando a reputação estiver entre os dois valores, 

então a trataremos como reputação média. Conforme já apresentado na tabela 17 a regressão com 

moderação por reputação se mostrou não significante quando a variável dependente usada foi o 

DPM o que nos obriga a refutar as hipóteses H3a e H3b. As regressões envolvendo lealdade e 

satisfação tendo reputação como moderadora se mostraram significativas, e, portanto, é possível 

fazer a verificação das hipóteses H4a e H4b. 

Para realizar esta tarefa, utilizou-se a macro PROCESS (Hayes, 2012) do SPSS. A Tabela 

20 apresenta o resultado obtido e para facilitar a visualização dos níveis de reputação na tabela 

incluímos a coluna “Nível Reputação”.  

Pela análise da Tabela 20 pode-se notar que quanto menor a reputação maior o efeito da 

moderação, que vai diminuindo e quando a reputação se apresenta como máxima, deixa de ser 

significante.  
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Tabela 20:  
Saída da Macro Process - Regressão lealdade moderada por reputação.  

  JOHNSON-NEYMAN TECHNIQUE 

 Moderator value(s) defining Johnson-Neyman significance region(s) 

 Valor % Abaixo % Acima   

 9,9335 83,8926 16,1074     

  Conditional effect of X on Y at values of the moderator (M) 

Nivel 
Reputação REPUTAÇÃO Efeito p LLCI ULCI 

Baixa 

              2,333          0,783          0,001          0,350          1,217  

              2,717          0,759          0,000          0,344          1,174  

              3,100          0,735          0,000          0,337          1,133  

              3,483          0,711          0,000          0,330          1,092  

              3,867          0,687          0,000          0,322          1,052  

              4,250          0,663          0,000          0,313          1,013  

              4,633          0,639          0,000          0,304          0,974  

              5,017          0,615          0,000          0,293          0,937  

              5,400          0,591          0,000          0,280          0,902  

              5,783          0,567          0,000          0,267          0,867  

              6,167          0,543          0,000          0,252          0,834  

Média 

              6,550          0,519          0,000          0,235          0,803  

              6,933          0,495          0,001          0,216          0,774  

              7,317          0,471          0,001          0,195          0,747  

              7,700          0,447          0,002          0,172          0,722  

              8,083          0,423          0,003          0,147          0,699  

              8,467          0,399          0,005          0,120          0,678  

              8,850          0,375          0,010          0,091          0,659  

              9,233          0,351          0,018          0,061          0,641  

              9,617          0,327          0,032          0,028          0,626  

Alta 
              9,934          0,307          0,050                 -            0,614  

             10,000          0,303          0,055  -      0,006          0,612  

Fonte: Autor (2016). 
 

A Figura 24 apresenta as curvas da lealdade, considerando reputação alta, média e baixa, e 

como pode-se notar, a reputação alta oferece certa proteção à empresa quando os níveis de 

satisfação estão abaixo de alta. Quando a reputação é baixa, os valores de lealdade são sempre 

inferiores em relação à reputação média ou alta. Ficam assim confirmadas as hipóteses H4a e H4b.  

Satisfação Baixa 
Sat. 
 Alta 



79 
 

Figura 24: Lealdade x Satisfação por nível de reputação  
Fonte: Autor (2016). 
 

As contribuições acadêmicas são pontuadas a partir das análises feitas até este ponto, porém 
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R$ 12.000 enquanto 25% dos consumidores Ford responderam que seus rendimentos estão nesta 

faixa. 

Inicialmente, foi realizada a análise descritiva das variáveis, apresentada na tabela 21 e a 

comparação das médias entre as marcas por meio do teste t-student, apresentado na tabela 22. O 

que os dados mostram é que as médias são estatisticamente iguais para as duas marcas, e apenas a 

variância das variáveis Reputação e Envolvimento com a Compra são diferentes entre as marcas. 
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O que estas tabelas mostram inicialmente é que a satisfação medida do consumidor é a mesma 

para as duas marcas, bem como Lealdade, DPM, Reputação e Envolvimento com a marca. 

Tabela 21 
Estatísticas descritivas comparadas FORD x Mitsubishi 

Variável Estatística FORD Mitsubishi 

  N 48 73 

DPM 

Média 3,7986 3,9589 

Desvio Padrão 2,44924 2,79657 

Variância 5,999 7,821 

LEALDADE 

Média 6,4167 6,8767 

Desvio Padrão 2,71782 2,50108 

Variância 7,387 6,255 

SATISFAÇÃO 

Média 6,5903 6,9087 

Desvio Padrão 2,49656 2,48095 

Variância 6,233 6,155 

REPUTAÇÃO 

Média 7,6806 8,2009 

Desvio Padrão 1,96055 1,55530 

Variância 3,844 2,419 

ENVCOMPRA 

Média 8,4861 8,7991 

Desvio Padrão 1,75167 1,33765 

Variância 3,068 1,789 

VPAGO 

Média 657,2917 1204,1918 

Desvio Padrão 482,85040 780,65835 

Variância 233144,509 609427,463 

DPAGAR 

Média 445,1875 778,3288 

Desvio Padrão 240,37140 494,19924 

Variância 57778,411 244232,890 

PERC_DIFF_PAG 

Média -21,9800 -18,7873 

Desvio Padrão 34,55927 87,98036 

Variância 1194,343 7740,544 
Fonte: Autor (2016). 

 
O teste mostra claramente que o valor pago (variável VPAGO) e a intenção de pagar 

(DPAGAR) são diferentes entre as marcas, porém a intenção de pagar é menor que o valor pago 

para as duas marcas. Os clientes FORD apontam que desejariam pagar aproximadamente 22% 

menos do valor que pagou, e os clientes MITSUBISHI 19%, e pelo que mostra a Tabela 22 as 

diferenças percentuais entre o que o consumidor deseja pagar e que pagou não são significantes 
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estatisticamente (variável PERC_DIFF_PAG), ou seja, os consumidores das duas marcas desejam 

pagar em torno de 20% menos do que pagaram. 

Tabela 22  
Teste t-student comparativa FORD x Mitsubishi 

Teste de amostras independentes 

Igualdade das 
variâncias 

teste-t para igualdade das 
médias 

F Sig. t 
df 

Sig. (2-
tailed) 

DPM 
Variâncias iguais 
assumidas 

1,665 ,199 -,324 119 ,747 

LEALDADE 
Variâncias iguais 
assumidas 

1,416 ,236 -,956 119 ,341 

SATISFAÇÃO 
Variâncias iguais 
assumidas 

,072 ,789 -,689 119 ,492 

REPUTAÇÃO 
Variâncias iguais 
não assumidas 

5,813 ,017 -1,547 84 ,126 

ENVCOMPRA 
Variâncias iguais 
não assumidas 

8,943 ,003 -1,052 82 ,296 

VPAGO 
Variâncias iguais 
não assumidas 

14,326 ,000 -4,759 119 ,000 

DPAGAR 
Variâncias iguais 
não assumidas 

16,386 ,000 -4,939 111 ,000 

PERC_DIFF_PAG 
Variâncias iguais 

assumidas 
1,226 ,270 -0,239 119 ,811 

Fonte: Autor (2016). 
  

Por fim, rodou-se uma regressão linear simples entre satisfação e as variáveis dependentes 

DPM, Lealdade e PERC_DIFF_PAG para avaliar se a relação entre estas variáveis se dá de forma 

diferente entre os consumidores destas marcas. A Tabela 23 apresenta o comparativo entre as 

regressões. Nota-se que o beta da regressão para a marca MITSUBISHI é maior que o da marca 

FORD. Já o beta da Lealdade é menor para Mitsubishi do que para FORD. Em relação à diferença 

entre o valor que o consumidor tem intenção de pagar e o que pagou, o resultado é que a regressão 

não se mostrou significativa para FORD, mas se mostrou significativa para Mitsubishi, e que 

quanto mais satisfeito o consumidor se sente, menor é a diferença entre o que foi pago e a intenção 

manifestada de pagar. 
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Tabela 23  
Regressões comparativas FORD x Mitsubishi 

  

Variável Marca R2 Sig 
Durbin-
Watson Constante Sig beta Sig VIF 

DPM 
FORD 0,242 0,000 1,979 0,000 0,487 0,482 0,000 1 

Mitsubishi 0,346 0,000 2,296 0,000 0,436 0,663 0,000 1 

Lealdade 
FORD 0,520 0,000 1,972 0,000 0,119 0,785 0,000 1 

Mitsubishi 0,391 0,000 2,105 2,519 0,000 0,631 0,000 1 

DIFF_PAG 
FORD 0,008 0,556 1,712 -131,842 0,366 -12,179 0,556 1 

Mitsubishi 0,052 0,052 2,028 -781,702 0,000 51,506 0,052 1 

 Fonte: Autor (2016). 
 

A Figura 25 apresenta os resultados desta pesquisa de forma sintética, em relação às 

hipóteses. 

Item Hipótese Confirmada 

H1 A relação entre satisfação e DPM é positiva e não linear. Parcialmente 

H2 A relação entre satisfação e Lealdade é positiva e não linear. Parcialmente 

H3a 
A influência da satisfação sobre DPM será nula quando a satisfação for 
média/alta e a reputação for alta. 

Não 

H3b 
A influência da reputação baixa sobre DPM será positiva quando a 
satisfação medida for alta. 

Não 

H4a 
A influência da satisfação sobre lealdade será menos positiva quando a 
satisfação for alta e a reputação for alta. 

Sim 

H4b 
A influência da satisfação sobre lealdade será mais acentuada quando a 
satisfação for baixa/média e a reputação for alta, quando comparada com 
reputação baixa. 

Sim 

H5 
A influência da satisfação sobre DPM é positiva e maior quanto maior for 
o envolvimento. 

Sim 

H6 
A influência da satisfação sobre lealdade é positiva e maior quanto maior 
for o envolvimento. 

Sim 

H7 
O efeito cela, que reduz o DPM em níveis altos de satisfação, são menores 
para consumidores com alto envolvimento, quando comparados aos de 
consumidores com baixo envolvimento. 

Não 

Figura 25: Resumo das hipóteses e suas confirmações  
Fonte: Autor (2016). 
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6 CONCLUSÕES 

A relação da DPM em função da satisfação inicialmente se mostrou linear, contradizendo 

o que a teoria sugere. Esta pode ser uma característica especifica do setor de pós-venda de 

automóveis, em que o consumidor é obrigado a realizar manutenções periódicas, sem que possa 

escolher de forma ampla o fornecedor do serviço, ou pode estar correlacionada ao momento 

econômico que os países emergentes passam, em especial o Brasil.  

A Lealdade também se mostrou linear, o que reforça as ponderações sobre o momento 

econômico e o setor de pós-venda sejam explicações possíveis para a linearidade encontrada, afinal 

um dos efeitos assimétricos apontado por Eisenbeiss et al. (2014) na relação entre SC e DPM está 

relacionado a restrições máximas orçamentária, à medida que o consumidor precisa adequar seus 

gastos à receita que dispõe, e o consumo que estamos utilizando como unidade de análise 

(manutenção de veículos) ser de ordem utilitária, o consumidor, dentro dos conceitos de 

contabilidade mental (Thaler, 1999) pode se sentir inclinado a conter seus gastos relacionados à 

classe utilitária.  

A lealdade se mostrou sensível à moderação do envolvimento bem como a DPM, o efeito 

moderador é menor com envolvimento baixo e cresce à medida que o envolvimento aumenta, 

consistente com o que sugere a teoria. O efeito moderador sobre DPM se inicia em valores 

próximos do envolvimento médio e se estende até o envolvimento alto, já para lealdade a 

moderação é significante em quase toda a escala do envolvimento, embora a diferença do efeito 

quando o envolvimento é baixo em relação ao alto seja menor para lealdade do que para a DPM.  

Em relação a lealdade, a reputação se mostrou uma moderadora significante, demonstrando 

que a reputação alta pode servir como uma espécie de amortecedor da não confirmação da 

expectativa do consumidor em relação aos serviços, então, se a satisfação fica pouco abaixo do 

que seria esperado pelo consumidor, este atribui a não confirmação negativa a eventos casuais e 
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há pouca variação na lealdade. Porém conforme a não confirmação da expectativa se torna mais 

intensa e/ou recorrente, a lealdade do consumidor diminui mais intensamente para empresas que 

possuem reputação alta do que para as que possuem baixa reputação.   

Em relação às marcas, as médias obtidas para DPM, Lealdade, Satisfação, Reputação, 

Envolvimento e a intenção de pagar mais (DIFF_PAG) são estatisticamente iguais, apenas a 

variância de reputação e envolvimento se mostraram distintas. Isso indica que os consumidores 

são, de certa forma, iguais, respeitadas suas características econômicas e sociais, no entanto certas 

diferenças são relevantes. 

Ao rodar a regressão, a satisfação explica 24% da DPM para a marca FORD e 34% para 

marca Mitsubishi, o que indica que nesse quesito a Mitsubishi leva vantagem quando investe em 

satisfação, claramente comprovado pelo beta maior (reta mais inclinada em relação ao eixo “X”). 

Já a regressão da Lealdade inverte os resultados. A satisfação explica 52% da lealdade à marca 

FORD enquanto que explica apenas 39% da lealdade à marca Mitsubishi. Para a variável 

DIFF_PAG que representa a diferença entre quanto o cliente aceitaria pagar e o quanto pagou 

realmente, a regressão se mostrou significante apenas para Mitsubishi. Em princípio deduz-se daí 

que os consumidores FORD são mais insensíveis à satisfação quando o quesito é a intenção de 

gastar, em relação aos clientes MITSUBISHI, o que é condizente com o posicionamento das 

marcas no mercado automobilístico. 

Aos gestores das revendas fica evidenciada a importância de se verificar quais emoções 

afloram no consumidor nos eventos que antecedem a utilização dos serviços de pós-venda, em 

especial, quando estes  são de natureza obrigatória, como é o caso dos serviços de revisão. As 

empresas podem utilizar suas equipes de qualidade e CRM para investigar como, e porque, os 

consumidores reagem, desde que recebem as ligações com os lembretes de que a revisão se faz 

necessária até o momento em que chegam na revenda. Entender as reações adversas existentes 

antes da realização do atendimento é fundamental para que a empresa contorne as causas das 
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reações e consiga que a avaliação entre a realidade/expectativa ocorra livre de viés pré-serviço, o 

que deve aumentar a satisfação do consumidor. Alguns exemplos do que pode surgir desta pesquisa 

e que são possíveis detratores: Serviço de plataforma para retirada/entrega dos veículos precisa ser 

intensificado, flexibilização das formas de pagamento, esclarecimento sobre o treinamento da 

equipe técnica, redução do tempo médio de reparo na oficina, diferença entre peça original e peças 

do mercado paralelo, entre outras. 

Para as montadoras as indicações inicialmente são as mesmas. Enquanto a concessionária 

busca entender as reações dos consumidores localmente, a montadora pode fazê-lo de forma mais 

abrangente, diferenciando reações e necessidades distintas, afinal, é de se esperar que 

consumidores localizados em grandes centros urbanos tenham percepções e necessidades distintas 

dos consumidores de pequenas cidades. Desta forma, a montadora, que possui mais recursos, pode 

contribuir com as revendas menos estruturadas, fornecendo um pacote de ações personalizado para 

a região específica. Atender a estes detalhes irá aumentar a satisfação dos consumidores, o que 

reforçará a reputação da marca como um todo. 

Um aspecto a ser levado em conta pelas montadoras, de forma mais especifica, é levantar 

se preço e periodicidade das revisões são realmente fatores que diminuem a satisfação do cliente 

com o pós-venda e com a marca – como parece ser o caso, tendo em vista o número de 

manifestações espontâneas obtidas no estudo – então ações poderiam mitigar o problema como, 

por exemplo, tornar gratuitas as revisões realizadas na concessionária. As montadoras poderiam 

considerar uma forma para que o consumidor não seja obrigado a fazer as revisões mais simples 

nas concessionárias, simplesmente enviando o comprovante da troca dos componentes (nota fiscal) 

dentro das especificações do manual do fabricante. Caso o consumidor realmente não confie na 

rede de concessionárias, nem mesmo o apelo da gratuidade o fará utilizar o serviço em que não 

confia, por outro lado, com a liberdade de escolha o consumidor se sentirá envolvido por suas 
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decisões, e como demonstrado nesta pesquisa, envolvimento alto reforça o efeito da satisfação 

sobre a disposição de pagar mais e sobre a lealdade do consumidor. 

Esta pesquisa apresenta algumas limitações, como por exemplo, se ateve a medir a 

satisfação com serviços utilitários, que podem ter respostas diferentes dos hedônicos. A 

amostragem foi em grande parte focada em duas marcas do mercado automobilístico, o que impede 

a generalização dos resultados. O fato do estudo ter sido conduzido em situação econômica adversa 

também pode ter influenciado os resultados obtidos.  

Portanto, há espaço para futuras pesquisas abordarem se existe diferença na relação entre 

DPM e satisfação comparando serviços hedônicos e utilitários, e em momentos econômicos 

diversos, verificando, inclusive, a questão da (não) linearidade. Seria interessante incluir em 

pesquisas de satisfação futuras, dimensões emocionais relacionadas à obrigatoriedade do uso da 

rede de serviços estabelecida pelos fabricantes para execução dos serviços de manutenção e 

também a obrigatoriedade da realização dos serviços de revisão.  
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ANEXO 2 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS UTILIZADO PARA PESQUISA 
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8 Introdução 
 
 
 

Prezado(a), 
 

Meu nome é Aleixo Fernandes e sou aluno do curso de  mestrado da   UNINOVE. 

Meu orientador é o Professor Dr. Marcelo Moll Brand ão. Ao final desta pagina estão 

os nossos endereços  eletrônicos, fique a vontade p ara consultar e nos conhecer   

melhor. 

 
Você está recebendo este formulário porque comprou um veículo 0km nos últimos 3 

anos, e deve ter utilizado algum serviço de oficina  das concessionárias da marca. 

Queremos ouvir de você algumas impressões sobre a s ua experiência de 

consumo.Quero assegurar-lhe que este estudo é acadê mico e não está vinculado a 

nenhuma empresa do setor automotivo em    particula r. 

 
Por favor responda o questionário até o final - não  levará mais do que 5 ou 

10 minutos. Para esclarecer qualquer dúvida meu ema il é    

aleixofernandes0073@gmail.com 

 
Ao final do formulário você irá encontrar espaço pa ra incluir observações. Note que 

não há necessidade de se identificar, mas se quiser  fazê-lo utilize o espaço de 

sugestões para isso. 

 
Agradeço sua disponibilidade em me  ajudar. 

 
 
 

Atenciosamente Aleixo Fernandes 

Marcelo Moll Brandão: 

http://lattes.cnpq.br/1717178124800971 Aleixo  

Fernandes:   http://lattes.cnpq.br/8092789776043455  
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9 Satisfação 
 
 

 
* 1. Você utilizou nos últimos 3 anos os serviços de oficina de uma concessionária de automóveis? 

 

Sim 

Não 
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10 Preço do ultimo serviço de revisão 
 
 

 
* 2. Qual a marca do ultimo carro que você comprou (A lista está em ordem   alfabética) 

 
 
 
 

* 3. Todas as perguntas a seguir são relacionadas ao veículo/marca indicado na pergunta    anterior. 

 
Considerando o ultimo serviço de revisão em concessionária, qual foi o preço que você pagou? Utilize a 

barra para indicar o preço mais próximo do que foi   pago. 
 

200 3000 
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Queremos ouvir sobre sua experiencia 
 
 

 
* 4. Abaixo são apresentadas diversas frases relacionadas ao serviço   prestado. 

Marque o quanto você concorda com a afirmação feita, sendo 0 = Discordo Totalmente e 10 = Concordo 

Totalmente 

0 = 

Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 = 

Concordo 

Totalmente 

Considerando o todo eu 

fiquei satisfeito com os 

serviços da 

concessionária da 

marca. 
 

Os serviços da 

concessionária da 

marca atenderam 

minhas expectativas. 
 

Os serviços da 

concessionaria da 

marca foram próximas 

do ideal. 
 

A concessionária da 

marca onde levo meu 

carro tem a reputação 

de prestar serviços de 

alta qualidade. 
 

Eu estou propenso a 

pagar um pouco mais 

pelos serviços de 

manutenção do meu 

carro. 
 

O preço dos serviços 

de manutenção não é 

um fator importante na 

decisão de compra de 

veículos desta marca. 
 

Se os preços dos 

serviços subissem em 

torno de 10% eu 

provavelmente 

continuaria a utilizar 

veículos desta marca. 

 

Eu estou disposto a 

pagar mais pelos 

serviços de 

manutenção desta 

marca. 
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11 * 5. Abaixo são apresentadas diversas frases relacionadas ao serviço prestado, preço e à marca do 

veículo. Marque o quanto você concorda com a afirmação feita, sendo 0 = Discordo Totalmente e 10 = 

Concordo Totalmente 

0 = 

Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 = 

Concordo 

Totalmente 

 
Da próxima vez que eu 

comprar um veículo 

novo ele será da 

mesma marca. 

A Montadora que 

produz meu carro é 

conhecida por produzir                                                                                                                    

veículos de grande 

qualidade. 

Para mim, carros pouco 

importam. 

 
Eu escolho meus carros 

cuidadosamente. 

A escolha do carro é 

uma decisão                                                                                                                         
importante para mim. 

Comprar carros desta 

marca é como comprar                                                                                                                                     
um presente para mim. 

Sem problemas se 

você cometer um erro 

ao escolher a marca do 

carro. 
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0 = 

Discordo 

Totalmente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 = 

Concordo 

Totalmente 

 
Se, depois de comprar 

o carro, minha escolha 

se mostrar errada, eu                                                                                                                    
realmente ficaria 

chateado. 

 
 

12 * 6. No geral, quão satisfeito você se sente com os serviços da   concessionária? 
 

0 = 

Totalmente 

Insatisfeito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 = 

Totalmente 

Satisfeito 

* 7. Considerando o seu nível de satisfação indique o preço máximo que você acha justo pagar pelos 

mesmos serviços 

 

 3600 
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Qualificação respondente 
 
 

 
8. Quantas vezes você já usou os serviços de uma concessionária desta   marca? 

 
 
   
 

9. Você (ou familiares) compraram recentemente um veículo da mesma marca ? (Mesma marca que você  

no passado) 

Sim 

Não 

 

10. Você já utilizou serviços de oficinas que não sejam os de concessionárias da marca para realizar 

manutenção neste veículo? 

Sim 

Não 

 

11. De cada 10 vezes que seu carro precisa de peças ou serviços , quantas vezes você recorre a 

concessionária? (Indique um  numero) 

 
 

 
 

12. Qual a faixa de preço do ultimo carro  que você   comprou? 
 

Até 40.000 

 
De 40.001 a 60.000 

 
De 60.001 a 80.000 

 
De 80.001 a 100.000 

 
De 100.001 a 120.000 

 
De 120.001 a 150.000 

 
De 150.001 a 180.000 

 
Mais de 180.000 

 
 
 

13. Qual seu sexo ? 
 

Masculino 

Feminino 
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14. Qual sua renda mensal familiar bruta (em R$)  ? 
 

   Até 3.000 

   De 3.001 a 6.000 

   De 6.001 a 9.000 

   De 9.001 a 12.000 

   De 12.001 a 15.000 

   Mais de 15.000 

 

15. Qual seu nível de  escolaridade 
 

   Fundamental 

   Médio 

   Superior 

   MBA 

   Mestrado/Doutorado 

 

16. Em que ano você comprou seu último carro? 

 
17. Quantos carros desta mesma marca você já   comprou? 

 
18. Quantos carros você já comprou durante sua vida? 

 
19. Qual a sua idade? 

 

20. Você participa de alguma associação relacionada com automóveis ? (por exemplo clube do fusca, 

clube do Lancer, clube do carro antigo,  etc) 

   Sim 

Não 
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13 Finalização 
 
 

 
21. Seus comentários e sugestões são importantes e bem vindos. Utilize o espaço abaixo para fazê-los 

 
 
 
 
 

 

Obrigado por participar de nossa pesquisa. 

Sua contribuição é muito valiosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

Anexo 3 – Estatísticas descritivas Variáveis indivi duais 

 

  Estatística 
Erro 

Padrão   Estatística Erro Padrão 

S1 

Média 7,0537 ,20751 

R1 

Média 7,4295 ,17950 

Mediana 7,0000   Mediana 8,0000   

Variância 6,416   Variância 4,801   

Desvio Padrão 2,53299   Desvio Padrão 2,19106   

S2 

Média 6,9463 ,21502 

R2 

Média 8,3490 ,17246 

Mediana 7,0000   Mediana 9,0000   

Variância 6,889   Variância 4,431   

Desvio Padrão 2,62469   Desvio Padrão 2,10510   

S3 

Média 6,8322 ,22220 

R3 

Média 8,3758 ,14583 

Mediana 7,0000   Mediana 9,0000   

Variância 7,357   Variância 3,169   

Desvio Padrão 2,71234   Desvio Padrão 1,78006   

D1 

Média 3,2148 ,25243 

EP1 

Média 7,5638 ,21045 

Mediana 3,0000   Mediana 8,0000   

Variância 9,494   Variância 6,599   

Desvio Padrão 3,08125   Desvio Padrão 2,56884   

D3 

Média 5,4966 ,26213 

EP3 

Média 7,2081 ,23294 

Mediana 5,0000   Mediana 8,0000   

Variância 10,238   Variância 8,085   

Desvio Padrão 3,19971   Desvio Padrão 2,84338   

D4 

Média 3,3020 ,25620 

EC1 

Média 8,8591 ,13900 

Mediana 3,0000   Mediana 10,0000   

Variância 9,780   Variância 2,879   

Desvio Padrão 3,12727   Desvio Padrão 1,69666   

L1 

Média 7,8523 ,21282 

EC2 

Média 8,5235 ,16009 

Mediana 9,0000   Mediana 9,0000   

Variância 6,748   Variância 3,819   

Desvio Padrão 2,59775   Desvio Padrão 1,95415   

L2 

Média 5,8389 ,24412 

EC3 

Média 8,6980 ,14590 

Mediana 5,0000   Mediana 10,0000   

Variância 8,879   Variância 3,172   

Desvio Padrão 2,97981   Desvio Padrão 1,78092   
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ANEXO 4 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS VARIÁVEIS COMPOS TAS 

 
Estatísticas Descritivas 

    Estatística Erro Padrão 

DPM 

Média 4,0045 ,21846 

Mediana 3,6667   

Variância 7,111   

Desvio Padrão 2,66666   

LEALDADE 

Média 6,8456 ,20547 

Mediana 7,0000   

Variância 6,290   

Desvio Padrão 2,50803   

SATISFAÇÃO 

Média 6,9441 ,20263 

Mediana 7,3333   

Variância 6,118   

Desvio Padrão 2,47340   

REPUTAÇÃO 

Média 8,0515 ,14263 

Mediana 8,3333   

Variância 3,031   

Desvio Padrão 1,74101   

ENVPROD 

Média 7,3859 ,20833 

Mediana 8,0000   

Variância 6,467   

Desvio Padrão 2,54296   

ENVCOMPRA 

Média 8,6935 ,12688 

Mediana 9,3333   

Variância 2,399   

Desvio Padrão 1,54877   
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