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RESUMO 

 

Avaliando o setor de comércio varejista no Brasil é possível verificar que ainda existe 
um enorme campo de estudo sobre o assunto, principalmente em relação ao 
ambiente de produtos e serviços e a lealdade do consumidor. O entendimento do 
comportamento do consumidor e como chegar à sua lealdade está presente em 
estudos desde a década de 1980 com o trabalho sobre lealdade do consumidor e 
seus antecedentes, chegando até os dias de hoje com a relação entre valores de 
consumo e lealdade do consumidor (Lima et. al, 2011). Pela necessidade de ampliar 
o conhecimento sobre o assunto, o objetivo deste estudo foi de analisar a influência 
dos Valores de Consumo Hedônico, Utilitário e Social/Simbólico na avaliação da 
lealdade do consumidor em uma empresa de varejo têxtil para tapeçaria. Para 
responder ao problema de pesquisa, bem como alcançar os objetivos a que se 
propôs este trabalho, optou-se pela abordagem quantitativa do tipo survey e 
descritiva quanto aos seus fins. Mesmo assim foi possível observar que os clientes 
percebem os valores de consumo hedônico, utilitário e social/simbólico. Não foi 
possível encontrar diferenças significativas neste grupo de clientes. A dimensão 
mais citada pelos respondentes foi com relação a qualidade percebida, ou seja, o 
que eles mais observam durante uma visita na loja são os itens relacionados a 
qualidade, sendo estacionamento, ambiente da loja, estrutura funcional e 
organizacional da loja e seus produtos, preços, mix de produtos, entre outros. Ainda 
assim, foi possível constatar que a maioria dos clientes estão satisfeitos com a loja, 
mas ainda não foi possível identificar se a lealdade entre cliente e lojista acontece 
levando em consideração os três valores de consumo. Diante de algumas limitações 
foi possível sugerir alguns temas para trabalhos futuros. 

Palavras-chave: Valores de Consumo, Consumidor, Lealdade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Evaluating the retail sector in Brazil, we see that there is a huge field of study yet to 
be explored, particularly in regard to the environment of products and services, and 
consumer loyalty. Understanding consumer behavior, and how loyalty is obtained, 
has been a subject of research since the 1980s, with works on consumer loyalty and 
its antecedents, through until today, with studies on the relationship between 
consumer values and consumer loyalty (Lima et. al, 2011). In view of the need to 
increase our knowledge of the subject, this study analyzed the influence of Hedonic 
Consumer Values and utilitarian and Social/Symbolic values in the evaluation of 
consumer loyalty in a carpet textile retail business.  A quantitative approach, of the 
survey type, was used to answer the research question and achieve the proposed 
study objectives. It was found that clients do understand the values of hedonic, 
utilitarian and social/symbolic consumption.  No significant differences were found in 
this group of customers. The dimension most mentioned by the respondents was 
perceived quality, in other words, what they most observed when visiting a store was 
items related to quality: parking, store environment, functional and organizational 
structure and its products, prices, product mix, among others.  Even so, it was noted 
that the majority of customers are satisfied with the store, but it was still not possible 
to identify whether loyalty between the customer and the store is based on the three 
consumer values.  In view of the limitations, some themes are suggested for future 
studies. 

Keywords: Consumption Values, Consumer, Loyalty. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo foram abordados os aspectos proposto e fornecem subsídios 

necessários para a elaboração do problema de que contextualizam o tema pesquisa 

assim como os objetivos geral e específicos do trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Com o elevado crescimento do setor de comércio varejista, empresas estão 

investindo seus esforços exclusivamente para atrair novos consumidores, utilizando 

de mecanismos para valorizar a manutenção de seus clientes. Um, entre tantos, é o 

aumento da oferta de mercado, o crescimento da competitividade entre empresas, e 

alteração do comportamento do consumidor (REICHELT, 2007). O relacionamento 

de longo prazo perpassa toda a empresa, influenciando as interações com os 

clientes, antes, durante e depois da venda, estando diretamente vinculada à 

conquista da lealdade dos consumidores (MORGAN; HUNT, 1994; MILAN, 2006). 

Tão logo, as emoções ficam em evidência durante esta experiência de 

consumo, a visão cognitivista sobre o comportamento do consumidor não é capaz 

de esclarecer algumas ações tomadas por eles no consumo e suas avaliações sobre 

o mesmo. Estudar o comportamento do consumidor sem levar em consideração o 

seu lado emocional, é estar negligenciando os sentimentos e motivações presentes 

na experiência de consumo de produtos e serviços. (HOLBROOK e HIRSHMAN, 

1982). 

De acordo com Peñaloza et al. (2011), as características emocionais que 

motivam o consumo começaram a ser mais estudadas a partir da década de 80, 

com pesquisas publicadas por Holbrook e Hirshman (1982). Westbrook e Oliver 

(1991) compreendem que os aspectos das emoções que contribuem para a criação 

da satisfação do consumidor pode oferecer uma evolução para os estudos do 

comportamento do consumidor, contudo, ainda são poucos os estudos que analisam 

as emoções juntamente com os valores de consumo (MANO e OLIVER, 1993; 

BABIN et al., 2005). Compreender estas emoções, é o mesmo que compreender a 

maneira como os consumidores pensam, agem, julgam, avaliam e decidem. 
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Preto et al. (2008) argumentam que, em um processo de consumo, as 

emoções são consequências de avaliações que as pessoas fazem em relação à 

significância de determinado evento considerando o seu bem-estar. Desta maneira, 

pode-se dizer que as emoções e pensamentos resultam em comportamentos e 

influenciam as decisões de consumo. 

Os varejistas que entendem que os consumidores possuem uma 

multiplicidade de motivos para consumir produtos e serviços, têm uma melhor 

compreensão das vontades dos mesmos e podem proporcionar a criação de valor 

para eles (RITAMAKI et al, 2006). De acordo com Holbrook (1994), o valor para o 

cliente não é mais decorrente somente dos produtos e serviços em si, mas pelo que 

é criado durante a interação e experiência de consumo. 

Lage (2009) considera então o consumo como um aspecto central  no 

significado que damos à vida, no nosso projeto de criação do auto-conceito. 

Indivíduos utilizam bens para criar e desenvolver a sua própria identidade. Desta 

forma, o auto-conceito está relacionado com as crenças que os indivíduos têm dos 

seus atributos e das avaliações que fazem desses atributos.  

A dimensão utilitária refere-se a fazer compras com um objetivo a ser 

alcançado: o produto é comprado com máxima eficiência, privilegiando a utilidade. 

Preto et al. (2008) argumentam que esta localiza-se nos atributos tangíveis do 

produto. Babin et al. (1994) consideram-na como sendo baseada na utilidade que 

determinado produto ou serviço tem para o consumidor, se atende às suas 

necessidades. Andersson e Engelberg (2006) mencionam que a abordagem racional 

do consumo é caracterizada pela procura do menor preço e maior qualidade. Lopes 

et al. (2010) contribuem argumentando que a compra utilitária é caracterizada pela 

racionalidade.  

 A dimensão social/simbólica relaciona-se com a experiência de consumo, 

representa um ato social que podem ser produzidos significados simbólicos, códigos 

sociais, relações, identidade do consumidor (SCARABOTO et al., 2006). Preto et. al. 

(2008) argumentam que esta dimensão pode ser considerada como um poderoso 

instrumento de interação social em que a identidade do indivíduo é estendida à 

sociedade. Nepomuceno (2005) menciona que esta é subjetiva e está relacionada 

com o lado afetivo do indivíduo. O autor ainda complementa argumentando que esta 

dimensão está baseada em atributos externos ao objeto em questão, sendo formado 

também pelo contexto social e cultural. 
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 Já a dimensão hedônica relaciona-se com a fantasia, sentimentos e diversão. 

Na visão hedonista os produtos celebram qualidades que vão além dos atributos 

utilitários proporcionados pela funcionalidade que oferecem. Eles têm a habilidade 

de expressar significados que ultrapassam os aspectos tangíveis (RIEPING, 2012).  

Para Rieping (2012), a dimensão hedônica é aquela em que o indivíduo busca 

a experiência como fator resultante de prazer. Esta busca pela experiência é 

inclusive por novas experiências, já que geralmente este consumidor é dotado de 

emoção e sensibilidade, além de possuir a necessidade de conhecer e compartilhar. 

Corroborando com este pensamento, Futrell (2003) argumenta que as pessoas 

compram por outras razões, além daquilo que o produto faz ou do seu preço, ou 

seja, elas podem comprar visando a satisfazer uma necessidade emocional.   

Os dados apresentados de uma pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), apresentou o crescimento do volume de 

vendas do comércio varejista como um todo no Brasil, apresentando ainda que 

grande foi a influência do poder aquisitivo da classe C, D e E. Em função desse 

acentuado crescimento, percebeu-se que os ramos de artigos para estofaria, 

tapeçaria e decoração, também cresceram. Logo optou-se em realizar esta pesquisa 

em um ambiente deste, visto que a empresa pesquisada teve um crescimento 

considerado elevado, haja visto que num período de 12 anos a empresa expandiu-

se pelo país com a abertura de 10 filiais, distribuídas em 9 estados brasileiros 

totalizando 12 empresas gerando empregos e renda.  

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Segundo Holbrook (1994) os valores de consumo são gerados através do 

resultado da experiência de consumo; e a satisfação do consumidor é obtida através 

do valor de consumo que foi gerada. Desta maneira, a satisfação é uma avaliação 

decorrente de eventos que ocorrem no consumo, dos resultados produzidos pelo 

consumo (valores de consumo) e das emoções presentes na experiência de 

consumo. No entanto, a pesquisa de Lima (2009) retrata que os três valores de 

consumo analisados em conjunto geram a satisfação do consumidor, mas sugere 

que seja realizado um novo estudo, analisando os valores de consumo (utilitário, 

hedônico e social/simbólico) de maneira separada, e ainda com outras dimensões 
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como a Qualidade Percebida, Emoções, para averiguar se eles, separadamente, 

possuem influência em outras variáveis.  

Sendo assim, a presente pesquisa objetiva responder a seguinte questão: 

Quais as influências dos valores de consumo na avaliação da lealdade do 

consumidor em uma empresa de varejo têxtil para tapeçaria? 

1.3 APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

Para responder a esta questão de pesquisa foram definidos os seguintes 

objetivos: 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a influência dos Valores de Consumo Hedônico, Utilitário e 

Social/Simbólico na avaliação da lealdade do consumidor em uma empresa de 

varejo têxtil para tapeçaria. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

No intuito de melhor orientar o transcorrer da pesquisa e apoiar o objetivo 

principal, tornou-se indispensável desenvolver os objetivos específicos:  

 

 Mensurar a qualidade percebida, as emoções, os valores de consumo, 

hedônico, utilitário e social/simbólico e a lealdade junto aos clientes; 

 Verificar a relação entre o Valor de Consumo Hedônico e a lealdade; 

 Avaliar a relação entre o Valor de Consumo Utilitário e a lealdade; 

Descrever a relação entre o Valor de Consumo Social/Simbólico e a 

lealdade; 

 Apresentar as influências dos dados demográficos faixa etária e faixa 

de renda na Qualidade Percebida e nas Emoções. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Na década de 80, as emoções no consumo de produtos e de serviços 

começaram a ser consideradas como um aspecto importante no comportamento do 

consumidor.  

 Alguns estudos e pesquisas vêm dedicando uma atenção maior á análise das 

Emoções e dos Valores de Consumo na avaliação da Satisfação do consumidor, 

porém são poucos aqueles que analisaram os Valores de Consumo juntamente com 

as Emoções (MANO e OLIVER, 1993; BABIN et al., 2005). 

 Estudo de Ritamaki et al (2006) fez a separação do Valor de Consumo em 

três dimensões, porém não realiza nenhuma verificação empírica destas três 

dimensões com mais nenhuma outra variável. 

Lima (2009) analisou a influência da Qualidade Percebida, dos Valores de 

Consumo e das Emoções na avaliação da Satisfação de usuários de Shopping 

Center. Contudo, no referido estudo, os valores de consumo foram analisados de 

forma conjunta, chegando assim à conclusão de que existe relação entre os valores 

de consumo (hedônico, utilitário e social/simbólico) e a satisfação global, mesmo 

quando analisadas desta forma. 

Este estudo, possui um caráter inovador ao propor as relações destas 

dimensões com outras variáveis, ainda analisando as três dimensões do construto 

em forma separada, e não mais como dimensões de um mesmo construto, no intuito 

de tentar averiguar se eles, separadamente, possuem influência em outras variáveis, 

neste caso a lealdade.  

Começam a surgir, de forma tímida, estudos com foco nos valores de 

consumo, qualidade percebida, emoções, sendo que foram encontrados estudos 

que visam analisar a relação entre o valor de consumo hedônico, com rituais e o 

papel da comunidade diante de um time de futebol, estudo da qualidade percebida, 

satisfação e propensão à lealdade; Consumo hedônico, consumo utilitário e conduta 

financeira.   

Além disso, é de suma importância que os profissionais de marketing 

entendam como os valores de consumo se formam e se desenvolvem no contexto 

de consumo, pois, segundo Lima (2009), os valores de consumo são  um fator 

muito significativo para a satisfação global do consumidor, sendo esta dimensão 
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uma das formadoras da lealdade. Portanto, entender os valores de consumo 

mediando uma compra pode ajudar os profissionais de marketing a gerenciarem a 

lealdade, ampliando assim as estratégias corporativas. 

E ainda acredita-se que o valor de consumo social/simbólico também atribui 

muito poder ao simbolismo durante a experiência de consumo, pois muitas vezes os 

consumidores não se sentem satisfeitos somente pelos produtos ou serviços 

propriamente, mas pelos símbolos e imagens que estes produzem no momento do 

consumo. 

Este estudo ainda justifica-se pelo fato de estar abordando mais duas 

variáveis ainda não utilizada nos estudos já realizados. Essas variáveis são renda e 

faixa etária, optou-se verificar a influência dessas variáveis nas relações a qualidade 

percebida e as emoções. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este estudo está organizado em cinco capítulos distribuídos conforme 

descrito a seguir. No primeiro capítulo, buscou-se contextualizar o tema, pergunta de 

pesquisa, objetivos e justificativa deste estudo, bem como a forma como o trabalho 

encontra-se estruturado. 

No segundo capítulo está contida a fundamentação teórica, que serve de 

suporte para o estudo. É feito um apanhado acerca dos conceitos centrais deste. 

Inicialmente apresenta-se a caracterização do ambiente de varejo. Posteriormente, 

conceitua-se o comportamento do consumidor, assim como os principais autores 

sobre o tema, partindo então para os valores de consumos e suas dimensões 

(Hedônica, Utilitária e Social/Simbólica), assim como suas formas de mensuração, 

bem como a Qualidade Percebida e sua forma de mensuração. As emoções no 

comportamento do consumidor são abordadas em seguida, e por fim apresenta-se a 

lealdade do consumidor, com seus antecedentes. Após a apresentação de toda a 

base teórica deste trabalho, apresentam-se as hipóteses de pesquisa, às quais 

pretende-se responder. 

A fase seguinte deste estudo está relacionada com a metodologia de caráter 

quantitativo que foi utilizada para dar resposta às questões de investigação 

levantadas, sendo organizada quanto ao tipo de pesquisa, população e definição da 
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amostra, instrumento de coleta de dados, coleta de dados finalizando, então, com os 

procedimentos para análise dos dados. 

No quarto capítulo, apresenta-se o ambiente da pesquisa seguido da 

apresentação dos resultados obtidos e sua posterior análise, concluindo, então, com 

as implicações gerenciais. No quinto capítulo, são apresentadas as considerações 

finais, conclusões, assim como as limitações e sugestões para futuras pesquisas. 

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas cujos autores foram 

citados ao longo do trabalho e o apêndice. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica que dará sustentação à 

esta dissertação.  

Inicialmente é feita uma caracterização do ambiente de varejo no Brasil, e a 

evolução do setor de decoração. Logo após, conceitualiza-se o comportamento do 

consumidor. Posteriormente, são apresentados os principais conceitos dos Valores 

de Consumo, e suas dimensões (Utilitária, Hedônica e Social/Simbólica).  

Por fim, são abordadas a Qualidade Percebida, as Emoções e a Lealdade no 

comportamento do consumidor. 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE VAREJO 

 

O varejo brasileiro surgiu apenas na segunda metade do século XIX. Spanhol 

e Benites (2004) mencionam que anteriormente a esta data, as trocas comerciais 

(vendas) eram exercidas por comerciantes individuais que percorriam diversas 

localidades, negociando produtos diferenciados, sendo assim, de forma bastante 

rudimentar e diferente da conhecida hoje. 

Segundo Sproesser e Lima Filho (2004), no final do século XIX, instalaram-se 

no país os primeiros estabelecimentos comerciais, os quais comercializavam artigos 

importados para a aristocracia local, como a Casa Masson, estabelecida no Rio de 

Janeiro em 1871, as Casas Pernambucanas em 1906 (embora com outro nome de 

fundação). O comércio brasileiro foi se inovando e, em 1913, essa inovação 

originou-se em outros países novos métodos de venda e exposição de mercadorias 

que muito se pareciam com o modelo de lojas americanas e europeias.  

Até meados da década de 90, o varejo brasileiro se caracterizava por ter 

capital majoritariamente nacional, sendo poucas as empresas estrangeiras que 

operavam no país (Spanhol e Benites, 2004). A concorrência entre as companhias 

não era tão acirrada, resumindo-se basicamente às regiões, ou seja, haviam muitas 

lojas especializadas operando em nível local, poucas cadeias de porte médio 

atuando regionalmente e raras com presença nacional. 
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Naquele período, o comércio era basicamente constituído por empresas de 

gestão familiar. Em função do baixo grau de profissionalização destas empresas, 

ocorriam disparidades acentuadas nos padrões de administração como, por 

exemplo, informalidade nas operações; frequente indefinição de foco do negócio; 

demanda intensiva de mão-de-obra, com elevada rotatividade dos empregados e, 

além disso, um alto nível de endividamento das empresas. 

A reestruturação produtiva da década de 90 ocasionou diversas 

consequências para o mundo do trabalho brasileiro. O período foi marcado também 

por mudanças na conjuntura política e econômica, como o plano de estabilização 

econômica – Plano Real -, a abertura comercial e financeira, as privatizações, a 

sobrevalorização do câmbio e juros elevados, que geraram um quadro recessivo a 

economia. 

Com a implantação do plano real, a inflação foi reduzida drasticamente, 

interrompendo o processo de superinflação. Logo as receitas financeiras diminuíram 

e as empresas foram obrigadas a se adequar à nova realidade buscando se tornar 

mais competitivas.  

A abertura da economia brasileira, a recente estabilização econômica e a 

globalização da economia proporcionaram aos consumidores de baixa renda maior 

poder de compra. Com isso, as grandes empresas passaram a investir e a ter 

presença em localidades cuja operação varejista é realizada por pequenas 

empresas. 

Dados da pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), o volume de vendas do comércio varejista teve um crescimento em 11 

segmentos pesquisados, no primeiro semestre de 2012 e no período de 12 meses 

(gráfico 1). 
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Gráfico 1: Crescimento do volume de vendas do comércio por segmento 
Fonte: IBGE: Pesquisa Mensal do Comércio 

 

Destaque para equipamentos e materiais para escritório, informática e 

comunicação, com alta de 17,9%, no primeiro semestre, e de 20,9%, nos 12 meses; 

móveis e eletrodomésticos; artigos farmacêuticos, médicos e ortopédicos e; hiper e 

supermercados, segmento de maior peso no varejo. 

O setor da decoração tem acompanhado a evolução dos tempos, dos gostos, 

das vontades e das enormes alterações do mercado. Efetivamente, as mudanças 

verificadas são tantas e tão profundas que o próprio conceito sofreu alguma 

mutação. 

Atualmente, no que se refere, por exemplo aos tecidos, recolhem-se 

contributos de todo o mundo para elaborar coletâneas. Por outro lado, não cessam 

as novidades em termos de papéis de parede, têxteis-lar, alcatifas e tapeçarias. Já 

é, inclusive, possível personalizar estas últimas, ou parte delas, no que concerne às 

dimensões desejadas, e inserir desenhos exclusivos.  

Nos últimos anos, o setor tem sido embalado pelo dinamismo do mercado 

interno, por meio do crescimento do emprego e pela expansão da massa salarial. As 

duas principais determinantes do setor, renda e crédito, continuam crescendo. O 

aumento do salário mínimo, os reajustes dos pisos regionais, os programas de 
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transferência de renda e o crescimento do volume de crédito continuam contribuindo 

para vigorosos resultados do setor. 

Conforme Solomon (1983), em um contexto no qual a sociedade evolui de 

uma cultura de massa, em que muitos consumidores compartilham as mesmas 

preferências, para uma cultura diversa, em que temos um número de opções quase 

infinito, mais do que nunca é importante identificar distintos segmentos de mercado 

e desenvolver mensagens e produtos especializados para esses grupos. Portanto, o 

maior ativo do varejo é o monitoramento constante do comportamento do 

consumidor, o que possibilitou o aumento de sua relevância no cenário econômico 

nas últimas décadas (Souza, 2010). 

  

2.2 CONCEITUANDO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Inúmeros são os autores (HAWKINS, 1989; KARSAKLIAN, 2000; SOLOMON, 

2002; MOWEN e MINOR, 2003; BLACKWELL et al., 2005; SANTOS, 2007; 

PEREIRA, 2011), com pesquisas e áreas do conhecimento que realizam estudos 

sobre o comportamento do consumidor, o qual iniciou na década de 50 perpetuando 

até os dias atuais. Hawkins (1989) argumenta que, sem conhecer o comportamento 

do consumidor, ou seja, desconhecendo-o, torna-se difícil desenvolver uma 

estratégia de marketing efetiva. No estudo realizado por Engel, Blackwell e Minard 

(1995), os autores conceituam o comportamento do consumidor como aquelas 

atividades diretamente envolvidas com a obtenção, o consumo e o descarte de 

ações.  

O comportamento do consumidor nada mais é do que o comportamento 

humano em relação ao consumo. Kotler (2000) menciona que o comportamento do 

consumidor estuda a forma que as pessoas, grupos e organizações selecionam, 

compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer 

suas necessidades e desejos. Corroborando com este pensamento, Schiffman 

(2000) argumenta que o comportamento do consumidor, refere-se ao 

comportamento que este demonstra ao pesquisar, comprar, usar, avaliar e dispor de 

produtos e serviços.  
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Comportamento do consumidor é definido por Blackwell et al.(2005), como as 

atividades com que as pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e dispõem de 

produtos e serviços. Esteves (2010) ressalta que o estudo do consumidor visa 

compreender como os indivíduos decidem gastar seus recursos disponíveis (tempo, 

dinheiro, esforço) com itens relacionados ao consumo. Esse comportamento é 

analisado, pois possibilita identificar os motivos pelos quais as pessoas compram e 

com isso fica mais fácil desenvolver estratégias para influenciar os consumidores. 

Corroborando com este pensamento, Pereira (2011) argumenta que o entendimento 

do comportamento de consumo é de grande importância para que os empresários 

entendam como obter mais sucesso em suas estratégias. 

No estudo realizado por Karsaklian (2000), o autor deixa claro que o 

comportamento é o conjunto de reações que se podem observar num indivíduo, 

estando este em seu ambiente e em dadas circunstâncias, sendo o reflexo de sua 

personalidade, percepção, motivação e atitudes. Na visão de Solomom (2002), o 

comportamento do consumidor é o estudo das pessoas e dos produtos que ajudam 

a moldar suas identidades. Este campo é considerado jovem, dinâmico e está 

crescendo muito.  

No estudo realizado por Mowen e Minor (2003), os autores afirmam que o 

comportamento do consumidor é o “estudo das unidades compradoras e dos 

processos de trocas envolvidos na aquisição, consumo e disposição de mercadorias, 

serviços, experiências e ideias”. O estudo do comportamento do consumidor na 

visão de Santos (2007) é derivado do conceito de marketing, que se centra nas 

necessidades do consumidor e sua adequada satisfação. O autor complementa sua 

citação mencionando que o comportamento das pessoas pode, muitas vezes, 

confundir e parecer sem sentido.  

Com o estudo do comportamento do consumidor é possível entender as 

ações de compra e conhecer o papel do consumo na vida de um ser humano. O ato 

de buscar, comprar, usar, avaliar e descartar os produtos que venham a satisfazer 

suas necessidades (SANTOS, 2007). O estudo também analisa o porquê, quando, 

onde, como, com que frequência compram e qual é o significado específico tem para 

eles aquilo que compraram.  

A pesquisa realizada por Pereira (2011) traz um quadro apresentando um 

resumo da evolução do comportamento do consumidor, como pode ser visto no 

quadro 1: 



 26 

 

 

 

Década de 

       1950 

Nessa década, identificam-se três separadas áreas de pesquisa: 

- Determinantes psicológicos do comportamento do consumidor; 

- Determinantes sociais do comportamento do consumidor; 

- Tomada de decisão por parte do consumidor. 

 

 

 

Década de 

        1960 

Estudiosos de diferentes áreas começam a estudar sobre as áreas 

de comportamento do consumidor: 

- Lealdade à marca de produtos de mercearias; 

- Utilização do método de experimentos no campo do 

comportamento do consumidor; 

- Teoria do risco percebido em comportamento do consumidor; 

- Teorias compreensivas de comportamento de compra. 

Década 

de1970 

Consolidação da ACR (Association for Consumer Research), 

fundada em 1969. Criação do JCR (Journal of Consumer Research), 

em 1974. Novas linhas de pesquisas:  

- Comportamento de compra industrial; 

- Estudo do comportamento de consumo de serviços públicos como 

cuidados da saúde, transporte, nutrição, etc.  

- Comportamento de compra familiar; 

- Relacionamento entre atitude e comportamento;  

- Processamento de informação. 

Década de 

1980 

 

Nessa década, a ênfase das pesquisas recaiu sobre temas como:  

-Rituais e simbolismo; 

- Comportamento de fantasia e experimentação; 

- O impacto da religião no comportamento do consumidor. 

Surge a corrente contra a mensuração quantitativa nas pesquisas e 

maior preferência por mais pesquisas de tradição qualitativa. 

 

 

Década de 

1990 

- Desenvolvimento do marketing de relacionamento, atitudes de 

consumidores, relações pessoais, tendências de comportamento, 

entre outros fatores sócio-culturais. 

- Estudos passam a se preocupar também com a contextualização 

do ambiente.  

- Melhorias das avaliações quantitativas proporcionadas pelo 
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avanço tecnológico e softwares poderosos de análise de dados. 

- Crescimento do movimento conhecido como pós-modernismo- 

uma forma de investigação que incluem objetivos e métodos 

diferentes. 

 

Década de 

2000 

- Perspectiva do comportamento do consumidor, baseada em um 

“Marketing Experiencial”, que estuda a sensação que os produtos e 

serviços proporcionam aos consumidores. 

- Experiências sensoriais, afetivas, cognitivas, físicas e sociais. 

Temas estes que passam a ser os determinantes de novos estudos 

do comportamento do consumidor. 

Após 2010 - Estudos passam a ser projetados para entender como os 

consumidores criam, usam e se comportam em resposta ao 

conteúdo de sites.   

- Estudos abordam comportamento do consumidor diante a 

satisfação do consumo. 

Quadro 1: Evolução do comportamento do consumidor nos anos 1950 a 2010. 
Fonte: Adaptado de Pereira (2011). 
 

 Como apresentado no quadro 1, os estudos do comportamento do 

consumidor após 2010 estão voltados para a relação compras virtuais bem como 

abordam o consumo/satisfação, mais um dos motivos que motivou esta dissertação. 

           Neves, Castro e Fazanaro (2000, p. 3) argumentam que compreender o 

comportamento dos consumidores é imprescindível para que a organização possa 

oferecer produtos e serviços que satisfaçam mais adequadamente às suas 

necessidades e desejos. Estes autores ainda ressaltam que entender o 

comportamento do consumidor é poder predizer e descobrir os relacionamentos de 

causa e efeito que gerenciam a persuasão para a compra de produtos e 

compreender como é a educação deste consumidor ao longo do relacionamento 

dele com a empresa. 

 Tornando-se cada vez mais importante para as organizações, o estudo do 

comportamento do consumidor possibilita que as mesmas compreendam e 

identifiquem os desejos e as necessidades dos consumidores quando estes buscam 

produtos e serviços. Esteves (2010) complementa mencionando que, desta forma, 

as organizações podem tomar decisões que possibilitem ações mais focadas naquilo 
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que o consumidor realmente está procurando, para conseguirem estabilizar-se e 

obter lucros. 

 No estudo elaborado por Sproesser e Lima Filho (2007), os autores afirmam 

que a compreensão do comportamento dos consumidores fornece elementos que 

permitem a orientação do planejamento estratégico das empresas, contribuindo, 

desta maneira, para que a loja se adapte ao perfil do consumidor, o que favorece a 

obtenção de taxas de rentabilidade e contribui para a perenidade da atividade 

comercial. 

  

2.3 VALORES DE CONSUMO 

 

 A literatura de marketing não apresenta apenas uma definição de valor de 

consumo (BABIN et al., 1994). Para Holbrook e Corfman (1999), o conceito pode 

variar dependendo do contexto em estudo. Na visão de Ritamaki et al. (2006), a 

experiência de compra, gera uma variedade de benefícios concretos, abstratos e 

sacrifícios, sendo que estes contribuem para somar valor de consumo, que perpassa 

da mera aquisição de produtos físicos ou serviços. 

 Reuter, em 1986, introduziu o conceito de valor de uso o que representa o 

valor associado com o desempenho de produtos para aplicação específica de um 

consumidor. Corroborando com este conceito, Ribeiro et al. (2008) argumentam que,  

valor de consumo refere-se à diferença entre benefícios e custos percebidos antes 

da transação ser realizada.  

 No estudo de Zeithaml (1988), o autor define quatro tipos de valor. Dentre os 

quatro, um menciona que o valor é expresso pela experiência de consumo completa, 

e não simplesmente pela aquisição do produto ou serviço. Sheth, Newman e Gross 

(1991) expressam em sua teoria que os valores de consumo são compostos por 5 

dimensões: social, emocional, funcional, epistêmica e valor condicional, sendo que o 

valor funcional é a utilidade percebida de possuir critérios relevantes para seus 

propósitos, físicos ou funcionais; o valor social é derivado de sua associação com 

um ou mais distintos grupos sociais; o valor emocional é derivado de sentimentos ou 

estados afetivos; valor epistêmico é derivado de sua capacidade de fornecer 

novidade, despertar a curiosidade, e /ou satisfazer a busca pelo conhecimento, logo 
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o valor condicional é derivado através da sua capacidade de fornecer o valor 

funcional ou social temporário no contexto de um conjunto específico e transitório 

das circunstâncias ou contingências. 

Kahle (1996) argumenta que os valores têm o potencial para ajudar a 

esclarecer o entendimento das motivações dos consumidores e podem apontar para 

a base da racionalidade ou psicologia dos processos de decisão. Addis e Holbrook 

(2001) afirmam que o valor de consumo é percebido como utilitário ou hedônico, 

dependendo dos resultados da interação do consumidor com o objeto. 

Na visão de Oliver (1999), o valor de consumo decorre de resultados obtidos 

através do consumo e interação com o produto e a empresa que o fornece. Portanto, 

o valor decorre não só do que o produto ou serviço é, mas também do que ele faz 

para o usuário através da interação e da experiência de consumo. Grande parte dos 

estudos realizados, envolvendo os valores de consumo, abordam somente os 

valores utilitários (funcionais) e os valores hedônicos (não-funcional ou experiencial). 

São poucos os estudos que abordam o valor de consumo social/simbólico (PORTO, 

PORTO, 2006; SOLOMON, 1983, LIMA, 2009). 

 Já Vigaray e Hota (2008) argumentam que os valores ajudam a explicar e 

compreender o comportamento do consumidor, pois eles desempenham um papel 

central nas estruturas cognitivas dos consumidores e por causa de sua suposta 

estabilidade ao longo de um período de tempo.  

Park e Rabolt (2009) realizaram uma pesquisa entre estudantes universitários 

dos EUA e Coreia do Sul, elaborando um quadro conceitual, no qual relacionaram 

valor cultural e valor de consumo entre imagens de marca. Este estudo foi 

empiricamente testado usando a categoria de vestuário. Os resultados referentes 

aos valores de consumo mostram que os americanos são mais propensos a serem 

influenciados por fatores situacionais, tais como clima, condições e tempo na loja, 

enquanto que os sul coreanos são mais propensos a enfatizar o prazer hedonista de 

seu consumo de roupas. 

 Sindhav e Adidam (2012) argumentam que o valor de consumo de um 

produto ou serviço é derivado em vários estágios, nas compras para ele, em adquiri-

los, em consumi-los e saboreando os pós-consumos. Para a realização deste 

estudo, o valor de consumo estará divido em três dimensões: hedônica (não-

funcional ou experiencial), utilitária (funcional) e social/simbólica como resume o 

quadro 2.
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Dimensão Utilitário Social/Simbólico Hedônico 

Visão/perspectiva Processamento da 

informação 

(cognitiva) 

Interação 

Simbólica 

Experiencial 

Proposito de 

consumação 

Meios para realizar 

algum fim 

Meio para 

comunicar e definir 

um papel social e 

auto-conceito 

usando o 

simbolismo 

Um fim em si 

mesmo 

Critérios 

benefícios 

Econômico: 

Conveniência, 

funcional 

Social, status, auto 

estima 

Emocional, 

entretenimento, 

diversão 

Sacrifícios Dinheiro, tempo e 

esforço 

Vergonha 

dissonância 

cognitiva 

Stress emoções 

negativas 

Quadro 2: Dimensões dos valores de consumo 
Fone adaptado de RITAMAKI et al (2006). 
  

 Este estudo irá considerar, de forma separada, a terceira dimensão do valor 

de consumo (Social/Simbólico) pois já foi reconhecido como valor de consumo nos 

estudos de HOLBROOK e HIRSCHMAN (1982); SOLOMON (1983); BELK (1988), 

os quais, também acreditam que estes aspectos merecem ser considerados como 

uma dimensão separada pois ainda é muito pouco compreendida e estudada. Lima 

(2009) ainda crê que outro motivo, para ser estudada a dimensão social/simbólica, 

relaciona-se aos pesquisadores, por atribuírem muito poder ao simbolismo durante a 

experiência de consumo, ao argumentar que os consumidores não se sentem 

satisfeitos somente pelos produtos ou serviços propriamente, mas pelos símbolos e 

imagens que estes reproduzem no momento do consumo. 

 A autora também usa como argumento de que, desta forma, será possível 

testar a relevância no domínio do consumo, bem como, se for percebida esta 

evidência, acrescentará maior claridade conceitual ao construto valores de consumo. 
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 Para melhor visualização, apresenta-se na figura 1, o modelo teórico dos 

valores de consumo, seguindo o modelo de Lima (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Valores de Consumo e suas dimensões (Hedônica, Utilitária e 
Social/Simbólica). 
Fonte: modelo de Lima (2009). 
  

 No decorrer da exposição teórica, estas dimensões (Hedônica, Utilitária e 

Social/Simbólica) são respectivamente como variáveis integrantes do modelo 

proposto neste estudo. 

2.3.1 Conceituando Valor de Consumo Hedônico 

 

 Rieping (2012) menciona que a palavra hedonismo vem do grego hedonê, 

que significa prazer, vontade. Ou seja, o consumo hedonista caracteriza-se pelo 

princípio do prazer, do consumo de produtos e serviços que proporcionem prazer 

intrínseco. 

 A experiência de consumo começou a ser considerada como um fim avaliado 

em si mesmo, tornando-se um assunto de interesse entre os estudiosos do 

comportamento do consumidor (LIMA, 2009). Seguindo a evolução deste conceito, 

os primeiros autores que conceituaram valor de consumo hedônico, foram 

Hirschman e Holbrook em 1982, conceituando como sendo as facetas do 

comportamento do consumidor relativas aos aspectos multissensoriais (múltiplos 

sentidos), fantasiosos e emocionais de uma experiência de consumo, sendo que o 

nível de hedonismo pode variar entre marcas e produtos dependendo do nível de 

envolvimento (SARKAR, 2011). 

Hedônico 

 Utilitário 

Social/Simbólico 

Valores de Consumo 



 32 

 Valor hedônico pode ser conceituado como o valor percebido pelo cliente da 

completa experiência de compra, formado tanto pelos fatores qualitativos e 

quantitativos quanto pelos fatores objetivos e subjetivos (ZEITHAML, 1988; BABIN et 

al., 1994). No estudo realizado por Hirschman e Holbrook (1982), o consumo 

hedônico era composto por três F’s, sendo (fantasies) fantasias, (feelings) 

sentimentos e (fun) diversões. Para os autores Ritamaki et al. (2006), o consumidor 

experiencial pode ser chamado de Homo Ludens, o que significa um homem guiado 

pelos seus sentidos e desejos. 

 Lima (2009) define o valor hedônico como sendo os clientes que fazem 

compras pela novidade, para satisfazer as suas curiosidades, reduzir o tédio, 

manter-se informados de novas tendências. O papel desempenhado pelo valor 

hedônico no processo de consumo pode ser supremo para que aconteça a aquisição 

de produtos ou utilização de um serviço (BABIN et al., 1994; COTTET et al., 2006; 

FRANCIS e WHITE, 2004; LEE e OVERBY, 2004).  

 Durante a experiência de consumo, o produto adquirido pode vir a ter um 

papel secundário, pois o consumidor pode privilegiar os estímulos gerados pelo valor 

hedônico como o entretenimento, a diversão e as emoções (COTTET et al., 2006). 

Corroborando  com este pensamento, Sheth et al., (1991) afirmam que, desta forma, 

os clientes fazem compras pela novidade, para satisfazer as suas curiosidades, 

reduzir o tédio, manter-se informados de novas tendências. 

          O valor de compras hedônico reflete a fantasia, multissensorial e valor 

emocional recebido da experiência de compras (Rajaguru e Matanda, 2011). Os 

autores ainda afirmam que o valor hedônico deriva das forças psicológicas que 

encorajam os consumidores a participar de compras. Rieping (2012) argumenta que, 

na dimensão hedônica, os produtos celebram qualidades que vão além dos atributos 

utilitários proporcionados pela funcionalidade que oferecem. Eles têm a habilidade 

de expressar significados que ultrapassam os aspectos tangíveis. Logo, o 

consumidor hedonista é aquele indivíduo que busca a experiência como fator 

resultante de prazer (RIEPING, 2012).  

Esta busca pela experiência é, inclusive, por novas experiências, já que 

geralmente este consumidor é dotado de emoção e sensibilidade, além de possuir a 

necessidade de conhecer e compartilhar. 

  Sindhav e Adidam (2012) mencionam que a dimensão hedônica preocupa-se 

com a satisfação afetiva derivada do consumo. Relaciona-se com os benefícios 
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experienciais. Para Rieping (2012), o consumidor hedonista é aquele indivíduo que 

busca a experiência como fator resultante de prazer. Esta busca pela experiência é 

inclusive por novas experiências, já que geralmente este consumidor é dotado de 

emoção e sensibilidade, além de possuir a necessidade de conhecer e compartilhar, 

tendo como sua principal característica busca por prazer imediato, levando ao prazer 

dos sentidos, estimulando, assim, todos os aspectos emocionais. 

Apresenta-se no quadro 03, um resumo dos principais autores e definições sobre o 

Valor de Consumo Hedônico. 

 

Ano Autor(es) Definições  

1982 Hirschamn e 
Holbrook 

São as facetas do comportamento do consumidor 
relativa aos aspectos multisensoriais (múltiplos 
sentidos), fantasiosos e emocionais de uma 
experiência de consumo. 

1991 Sheth et al. Os clientes fazem compras pela novidade, para 
satisfazer as suas curiosidades, reduzir o tédio, 
manter-se informado de novas tendências. 

1994 Babin et al. O valor percebido pelo cliente da completa experiência 
de compra, formado tanto pelos fatores qualitativos e 
quantitativos quanto pelos fatores objetivos e 
subjetivos. 

2006 Ritamaki O consumidor experiencial por ser chamado de Homo 
Ludens, o qual significa um homem guiado pelos seus 
sentidos e desejos. 

2009 Lima Os clientes fazem compras pela novidade, para 
satisfazer as suas curiosidades, reduzir o tédio, 
manter-se informado de novas tendências. 

2011 Sarkar O nível de hedonismo pode variar entre marcas e 
produtos dependendo do nível de envolvimento. 

2012 Rieping Caracteriza-se pelo princípio do prazer, do consumo 
de produtos e serviços que proporcionem prazer 
intrínseco. 

2012 Sindhav Preocupa-se com a satisfação afetiva derivada do 
consumo. Relaciona-se com os benefícios 
experienciais. 

Quadro 3: Principais Autores e Conceitos sobre Valor de Consumo Hedônico 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Pode-se observar que todos os autores citados no quadro 3 mencionam que o 

valor de consumo hedônico está diretamente ligado com emoções, sentimentos, 

prazer. Sendo possível mencionar que todos nós consumidores, em dado momento, 

compramos quando estávamos com algum sentimento destes aflorado. 
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2.3.2 Conceituando Valor de Consumo Utilitário 

 

 Valor Utilitário pode ser conceituado como o valor percebido a partir da 

utilidade da compra para o consumidor, medida em relação à sua eficiência em 

atender as suas necessidades de compra (BABIN et. al., 1994). Allen e Ng (1999) 

argumentam que o significado utilitário de uma compra está baseado em fatores 

como sua utilidade, eficiência, conveniência ou com o valor do produto em moeda de 

troca no sentido tradicional da economia.  

A abordagem racional do consumo é caracterizada pela procura do menor 

preço e maior qualidade (ANDERSSON e ENGELBERG, 2006). Lima (2011) 

argumenta que a perspectiva utilitária é baseada na suposição de que os 

consumidores são racionais no momento das resoluções dos problemas. Sendo 

assim, esta perspectiva enfatiza o âmbito funcional, pensando centralmente no 

produto ou serviço. Corroborando com este pensamento,  Lee e Overby (2004) 

argumentam em seu estudo que o valor utilitário é definido como uma avaliação 

global de benefícios funcionais do produto ou serviço. Nesta lógica funcional, são 

incorporadas 3 dimensões: econômica, sendo que está presente nela o preço; a 

dimensão da economia de tempo; e a dimensão da variedade, estando presente 

nela a seleção da mercadoria ou do tipo de serviço (LIMA, 2009).  

 O valor utilitário ainda pode ser entendido como aquele que se refere a fazer 

compras com o objetivo a ser alcançado: o produto é comprado com máxima 

eficiência, privilegiando a utilidade. Sarkar (2011) cita que a perspectiva utilitarista 

assume o comprador como um solucionador de problemas lógicos. Os atributos 

como racional e observáveis do produto, serviço e ambiente prevalecem na compra. 

Na visão de Mathwick et al. (2001), os consumidores recebem valor pelos produtos e 

serviços que são oferecidos ao preço certo, determinado pela qualidade. Holbrook e 

Hirschman (1982) afirmam que no modelo tradicional de compras, que o comprador 

é um tomador de decisão racional querendo maximizar a utilidade, centrando-se em 

benefícios tangíveis do produto. 

Na visão de Cottet et al. (2006), o valor utilitário refere-se a fazer compras 

com um objetivo a ser alcançado: o produto é comprado com máxima eficiência, 

privilegiando a utilidade. PORTO E PORTO (2006), RITAMAKI et al., (2006) ainda 

entendem o valor utilitário como aquele valor que permite controlar o ambiente físico 



 35 

e está relacionado à conveniência (disponibilidade de produtos, conveniência de 

estacionar), eficiência e valor de troca financeira. Lima (2009) corrobora  o 

pensamento dos autores citados e ainda incrementa argumentando que o dinheiro 

(já que este valor tem seu “poder” aumentado quando o consumidor encontra nele 

um desconto ou quando este procura vários varejistas para achar o que possui o 

menor preço do produto ou serviço que ele quer) e também que permitam otimizar a 

performance da atividade a ser realizada com o produto ou serviço (FRANCIS e 

WHITE, 2004; MATHWICK et al. 2001; PORTO e PORTO, 2006; RITAMAKI et al., 

2006; SEIDERS et al., 2000). 

Desta forma, o valor utilitário dá ênfase à orientação de metas, aquisições 

racionais e deliberadas do produto ou serviço, maximiza a utilidade, a eficiência e a 

economia de tempo na compra (LIMA, 2009). O consumo é percebido como sendo 

uma atividade ou uma necessidade. Assim sendo, o valor é obtido quando a tarefa 

de aquisição é cumprida, sendo esta completa de uma maneira oportuna e eficiente 

(BABIN et al., 1994; CHANDON et al., 2000). 

Apresenta-se o quadro 04, um resumo dos principais autores e definições 

sobre Valor de Consumo Utilitário. 

 

 Ano Autor(es) Definições 

1994 Babin et al. Valor percebido a partir da utilidade da compra 
para o consumidor, medida em relação à sua 
eficiência em atender as suas necessidades de 
compra. 

1999 Allen e Ng Está baseado em fatores como sua utilidade, 
eficiência conveniência ou com o valor do 
produto em moeda de troca no sentido 
tradicional da economia. 

2000 Chandon et al. O valor é obtido quando a tarefa de aquisição é 
cumprida, sendo esta completa de uma maneira 
oportuna e eficiente. 

2004 Lee e Overby Como uma avaliação global de benefícios 
funcionais do produto ou serviço. 

2006 Porto e Porto; 
Ritamaki et al. 

Entendem o valor utilitário como aquele que 
permite controlar o ambiente físico e está 
relacionado à conveniência (disponibilidade de 
produtos, conveniência de estacionar, eficiência 
e valor de troca financeira. 

2006 Cottet et al. Refere-se a fazer compras com um objetivo a 
ser alcançado: o produto é comprado com 
máxima eficiência, privilegiando a utilidade. 

2009 Lima Da ênfase a orientações de metas, aquisições 
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racionais e deliberadas do produto ou serviço, 
maximiza a utilidade, a eficiência e a economia 
de tempo na compra. 

2011 Sarkar A perspectiva utilitarista assume o comprador 
como um solucionador de problemas lógicos. 

2011 Lima Esta perspectiva enfatiza o âmbito funcional, 
pensando centralmente no produto ou serviço. 

Quadro 04: Principais autores e definições sobre Valor de Consumo Utilitário 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Observa-se que todos os autores relacionam o valor de consumo utilitário 

com a compra de forma utilitária que determinado produto tem para o consumidor.  

2.3.3 Conceituando Valor de Consumo Social/Simbólico 

 

 O valor de consumo Social/Simbólico pode ser entendido por uma perspectiva 

de interação simbólica a qual enfatiza a importância de fixar nos produtos ou 

serviços à multidão de papéis sociais que as pessoas representam (BELK, 1988; 

SOLOMON, 1983; LIMA, 2010). Richins (1994) argumenta que os produtos e 

serviços carregam significados e este é que faz os consumidores atribuírem 

importância ao objeto. A posse desse objeto detentor de significado tem um poder 

de comunicação em uma sociedade e para o indivíduo ou consumidor do mesmo 

(PORTO e PORTO, 2006). Nesta perspectiva, o consumidor é visto como o Homo 

Faber (RITAMAKI et al., 2006). 

 O valor social/simbólico é capaz de adicionar, mesclar, incorporar ou reforçar 

o modo como o consumidor pensa sobre si (SCARABOTO et al., 2006). Pelo fato 

dos consumidores frequentarem ou utilizarem um produto ou serviço de determinada 

loja, esse comportamento expressa como estes, como indivíduos, querem e 

desejam ser vistos pelos outros ou como eles querem e desejam se ver (SHETH et 

al., 1991; SIRGY et al., 2000; SWEENEY e SOUTAR, 2001). De acordo com esta 

perspectiva, o valor social/simbólico pode influenciar as experiências com cada 

produto ou serviço, ou mesmo experiências sociais através de atribuições de 

conceitos sobre os mesmos (SCARABOTO et al., 2006). 

 Ritamaki et al. (2006), relatam em seu estudo que o valor social/simbólico 

aumenta a autoestima e o status do consumidor, esse aumento do status é atingido 

usando as características simbólicas, para que se possa comunicar indícios de 
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posição ou associação para outros. O aumento de autoestima é um benefício 

experimentado pelos consumidores quando características simbólicas derivaram da 

empresa, da loja, dos produtos, do pessoal e de outros clientes, a fim de definir e 

manter o conceito de si mesmos. (LIMA, 2010). A experiência de consumo 

representa para os autores Firat e Venkatesh (1993) um ato social em que podem 

ser produzidos significados simbólicos, códigos sociais, relações, identidade do 

consumidor.  

 Duas dimensões são concebidas no estudo de Richins (1994), sendo elas: 

pública e privada. A pública é realizada por meio de trocas verbais entre indivíduos 

em uma sociedade; e a privada é a soma de significados subjetivos, adquiridos 

através da experiência prática do uso do produto ou serviço, aliada à internalização 

dos significados públicos dos mesmos (PORTO e PORTO, 2006; LIMA, 2009). 

 O aumento da autoestima e do status é um benefício atingido usando as 

características simbólicas, para que se possa comunicar indícios de posição ou 

associação para outros (LIMA, 2009). Richins e Dawson (1992) sugerem que a 

busca de status tenha sua origem no materialismo e que o mesmo é conectado ao 

consumo notável (visível). Na visão de Belk (1988) e Solomon (1983), as 

experiências de consumo, às vezes, podem ser carregadas de significados pessoais 

tão importantes para os consumidores que elas são caracterizadas como “sagradas 

ou mágicas” (RITAMAKI et al., 2006). 

 

2.4 QUALIDADE PERCEBIDA 

 

Zeithaml (1988) acredita que a qualidade percebida refere-se ao julgamento 

do consumidor sobre a excelência ou superioridade global de um produto ou de um 

serviço. Para Anderson, Fornell e Lehmann (1994) pode ser considerada como a 

avaliação da performance atual da empresa por parte dos consumidores, sendo que 

tal desempenho tende a influenciar positivamente a satisfação em relação ao 

fornecedor. 

Ainda pode ser a diferença entre a expectativa e a percepção do consumidor 

sobre determinado produto ou serviço (FRANCISCO, 2007). A qualidade percebida 

dos serviços se compõe de atributos, aos quais o consumidor confere uma 
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importância relativa e que satisfazem suas necessidades ou expectativas (VALLE, 

2003). 

A qualidade percebida é um construto abstrato que apresenta diferenças em 

relação à qualidade objetiva de um produto (Souki, 2006). Na visão de Zeithaml 

(1988) argumenta que a qualidade objetiva refere-se a um termo utilizado na 

literatura para descrever a superioridade técnica atual e a excelência do produto. 

Garvin (1983) ainda complementa, afirmando que é através da qualidade objetiva ou 

real, que se pode mensurar as características observáveis do produto, como os 

defeitos, durabilidade ou o preço, enquanto que, a qualidade percebida pode ser 

definida como o julgamento do consumidor sobre a excelência ou superioridade 

global de um produto, tornando-a um fenômeno bem mais relativista, cuja avaliação 

costuma diferir de um consumidor para outro (ZEITHAML, 1988). 

De acordo com Gronroos (1990), existem diferenças entre as dimensões de 

qualidade. Este autor apresenta duas dimensões principais da qualidade de 

serviços. A primeira chama-se “qualidade técnica” ou o que é percebido pelo cliente 

em suas interações com a empresa e a segunda, chama de “qualidade funcional” ou 

como um serviço que é provido e como o cliente vivencia o processo de produção do 

serviço.  

A qualidade percebida para Jiang e Wang (2006), é a avaliação dos 

consumidores sobre o desempenho do serviço recebido, através da sua satisfação. 

Assim, quando os consumidores estiverem fazendo tais avaliações, eles podem 

recorrer aos seus sentimentos e à sua cognição no processo de consumo do 

serviço. Uma organização que visa desenvolver a estratégia baseada na qualidade 

para aumentar a taxa de lealdade dos seus clientes, também precisa conhecer quais 

aspectos da qualidade dos produtos são mais importantes (LIMA, 2011). 

Para mensurar qualidade percebida, este estudo utilizou-se da proposta de 

Hastreiter, Marchetti e Prado (1999) utilizando somente as 6 grandes dimensões: (1) 

Acesso a Estacionamento, (2) Arquitetura e Atmosfera da loja, (3) Qualidade e 

Preço, (4) Serviços, (5) Comodidade e Conveniência, (6) Atendimento e Composto 

promocional. 
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2.5 AS EMOÇÕES NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 O estudo das emoções no comportamento de compra e consumo dos 

indivíduos ganhou relevância nas últimas duas décadas. Estudiosos do campo de 

marketing apontam diversas orientações sobre o papel das emoções durante as 

experiências de consumo (HOLBROOK, HIRSCHMAN, (1982); RICHINS (1994); e 

WESTBROOK, OLIVER, (1991)). Richins comenta, na sua pesquisa realizada em 

1994, que a importância das emoções na esfera do comportamento do consumidor 

já está firmemente estabelecida.  

 As emoções podem ser entendidas como estados internos da pessoa que 

está envolvida em interações entre o sujeito e um objeto, tais como sentimentos, 

estados de satisfação ou ativação de determinado padrão (FRIJDA, 2004). Definida 

por Bagozzi et al. (1999), a emoção é um estado mental de prontidão que surge de 

avaliações cognitivas de eventos ou pensamentos, Lima (2009) complementa o 

pensamento afirmando que este estado mental, muitas vezes, vem acompanhado 

por processos fisiológicos e é expressado, com frequência, fisicamente (como em 

gestos, postura, características faciais). Esteves (2010), por sua vez, afirma que as 

emoções são ações ou movimentos, muitos deles públicos, que ocorrem no rosto, 

na voz ou em comportamentos específicos. Alguns comportamentos da emoção são 

perceptíveis a olho nu e outros não, mas podem se tornar visíveis. 

Schiffman e Kanuk (2000) afirmam que não há como separar as emoções das 

pessoas em qualquer processo de compra de qualquer produto ou serviço que seja. 

Sheth (2001) argumenta que as emoções e as necessidades estão relacionadas, da 

mesma forma que as emoções, necessidades são também capazes de energizar a 

pessoa na direção de objetos-meta apropriados.  

No olhar de Farias e Santos (2000), as emoções se referem ao conjunto de 

respostas hedônicas, que surgem especificamente durante o uso de um produto ou 

experiência de consumo. Os estudiosos Westbrook e Oliver (1991) afirmam que a 

emoção está diretamente relacionada à resposta de satisfação do consumidor e 

indiretamente à recompra.  

Os estudos de Mehrabian e Russell (1974); Russell (1979); Watson e 

Tellegen (1988); Westbrook (1987) demonstram que as emoções possuem duas 

dimensões independentes (estatisticamente), sendo elas: Emoções Positivas e 
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Emoções Negativas. Dubois (1999) afirma que o comportamento de compra é 

definido por emoções positivas e negativas e, para o autor, associar imagens, 

músicas ou símbolos ao bem ou serviço pode fazer o consumidor adotar uma marca. 

São consideradas Emoções Positivas aquelas que envolvem atração, 

aproximação ou comportamento positivo; e as Emoções Negativas aquelas que 

envolvem fuga, recuo ou comportamento negativo a eventos, agentes e objetos 

(ORTONY et al., 1988).  

Mano e Oliver (1993) deixam claro, em seu estudo, que uma consequência 

importante na utilização de duas dimensões distintas das emoções é o fato de como 

ambas podem influenciar a experiência de pós-consumo (LIMA, 2009). O estudo de 

Peter e Olson (1993) mostra que as emoções são divididas em: emoções, 

sentimentos e humor. No entanto, Clore e Gasper (2000), apresentam em seu 

estudo que as emoções podem ser distinguidas em: emoções, sentimentos, humor e 

temperamento. Os autores Espinoza e Nique (2003) abordam, em seu estudo, as 

consequências das emoções positivas e negativas, sendo que na emoção positiva o 

ser humano se sente compelido a buscar, até por toda a vida, de forma continuada 

como o faz pelo prazer e pela felicidade. As negativas são aquelas que levam a 

pessoa a sentir um tipo de repulsão que as afasta do estímulo causando sentimento 

de medo, vergonha e culpa. 

No estudo realizado por Oatley e Jenkins (1996 apud PRADO, 2004), os 

autores estabeleceram alguns aspectos críticos que devem constar nas definições 

de emoções: 

Usualmente, a emoção é causada pela avaliação consciente ou inconsciente 

de um evento relevante a uma meta vista como importante para o indivíduo. A 

emoção é sentida como positiva quando o problema estiver sendo solucionado ou, 

negativa, quando esta solução for dificultada. 

A base de uma emoção é a prontidão para a ação e o desenvolvimento de 

planos. Uma emoção dá prioridades a uma ou mais ações, oferecendo um senso de 

urgência. Ou seja, ela pode interromper ou competir por processos mentais 

alternativos. Tipos diferentes de prontidão criam diferentes relacionamentos desta 

com outras emoções. 

Uma emoção é normalmente experimentada como um tipo distinto de estado 

mental, às vezes acompanhado ou seguido de mudanças fisiológicas, de expressão 

ou de ações. 
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Ao analisar as percepções sobre emoções e a sua relação com o consumo 

percebe-se que as emoções são inerentes ao cotidiano de qualquer consumidor, 

seja ele homem ou mulher, velho ou jovem, rico ou pobre, independentemente do 

que efetivamente se denomine como emoção (TREVISAN, 2004). 

As emoções podem ser mensuradas através de um conjunto de sinais ou 

evidências, incluindo avalições, sentimentos subjetivos, postura corporal e gestos, 

expressões faciais, reação fisiológica, tendências à ação e manifestação às ações 

(BAGOZZI et al., 1999). Para a pesquisa, utilizou-se a escala de Richins (1994) 

adaptada, com o propósito de que a mesma deveria ser concisa o suficiente para 

poder ser utilizada em surveys ou estudos de campo. Desta forma, a escala deveria 

possuir palavras familiares e prontamente compreendidas pelos consumidores. 

Para este estudo, foi utilizada uma escala do tipo de Likert de 5 pontos, que ia de 

“nada” a “extremamente”, e é constituída por 10 itens, sendo 5 itens de valência 

negativa (irritado, tenso, apavorado, depressivo e preocupado) e 4 de valência 

positiva (entusiasmado, contente, aliviado, alegre) e uma de valência neutra 

(surpreso). 

 

2.6 LEALDADE 

 

 Desde a década de setenta, a área de Marketing tem atribuído grande 

atenção ao estudo da Lealdade do consumidor e de seus antecedentes, não 

existindo consenso quanto a sua definição. Inicialmente, foi definida como a compra 

repetida de um dado fornecedor (FRANK, 1967; KAHN, KALWANI e MORRISON, 

1986).  Na visão de Newman, Werbel (1973), a recompra não é uma evidência 

suficiente de lealdade à marca, e que as medidas padrões de compra incluem 

muitos incentivos à lealdade (DAY, 1970).  

 No estudo realizado por Laran e Espinoza (2004), os autores argumentam 

que a recompra pode ocorrer em função de outros fatores, como preço, 

conveniência ou até mesmo lealdade a mais de uma marca. O estudo de 

Kursunluoglu (2009) corrobora a ideia de que os fatores como preço e proximidade 

podem influenciar na decisão de compra do consumidor. Portanto, nem toda compra 

é uma lealdade. 
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 A definição de lealdade evoluiu nos estudos de Jacoby e Chesnut (1978), 

conceituando-a como sendo o comportamento não aleatório de compra, expresso ao 

longo do tempo por uma unidade de decisão, no que tange a uma ou mais 

alternativas de marca em um conjunto de opções disponíveis, como função de um 

processo psicológico de avaliação.  

 Em contrapartida, os autores Dick e Basu (1994) argumentam que o conceito 

de lealdade baseia-se em indicadores comportamentais como a proporção de 

compras realizadas de um mesmo fornecedor, sequência de compra realizada, e a 

probabilidade de compra de um dado fornecedor, causando, assim, compras 

repetidas. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, Oliver (1999) vinculou o 

construto da lealdade como profundo comprometimento do consumidor em continuar 

consumindo ou comprando de um dado fornecedor, apesar das influências 

situacionais e esforços dos concorrentes que poderiam causar o comportamento de 

troca. 

  Seguindo nesta direção, Singh e Sirdeshumukh (2000), definem lealdade 

como um comportamento que demonstra a intenção de manter e ampliar um 

relacionamento com um provedor de serviço. Oliver (1999) ainda atribui mais um 

significado ao julgamento de melhor opção do consumidor pela empresa, para um 

consumidor se tornar leal, ele deve acreditar que uma empresa ou serviço continua 

a oferecer a melhor alternativa a ser consumida. 

  O termo lealdade é usado por Espartel (2004) com relação a definições 

referentes à repetição de compra, probabilidade de compra, proporção de compra, 

frequência de compra, preferência. Lealdade do cliente não é necessariamente o 

resultado de cada experiência do consumidor. 

  Do ponto de vista de Oliver (1999), muitas são as definições existentes para o 

termo lealdade. No entanto, grande parte delas referem-se a definições processuais, 

ou seja, definem o que os consumidores fazem para se tornarem leais, não 

entrando em significados psicológicos da lealdade (ESPARTEL, 2005).  

  O trabalho de Lichtlé e Plichon (2008) propos que a lealdade varia de acordo 

com ocasiões, mencionando que um cliente é leal quando ele continua a comprar 

apesar da pressão situacional (ambiental social de consumo, restrições impostas 

pela loja e horizonte temporal). Desse modo, a lealdade pode ser entendida como 

um persistente, coerente e duradouro viés que resiste à pressão exercida pelas 

situações e concorrentes. 
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  Os autores Jacoby e Chesnut (1978) sugerem que o termo lealdade seja visto 

sob três perspectivas diferentes, sendo perspectiva comportamental, atitudinal e 

composta. De acordo com o estudo de Lichtlé e Plichon (2008), a perspectiva 

comportamental é constituída a partir do ponto de vista de que um consumidor é fiel 

quando ele compra regularmente a mesma marca. Para a perspectiva atitudinal o 

cliente leal é aquele que tem atitudes favoráveis em relação à marca, e a 

perspectiva composta é formada pela junção das duas, a qual é entendida como um 

somatório das perspectivas comportamental e atitudinal já citadas. Na visão de 

Prado (2004), a perspectiva atitudinal, trata das predisposições desenvolvidas por 

este consumidor em desenvolver o comportamento de compra repetida. 

  O estudo realizado por Bowen e Chen (2001) aborda duas perspectivas: 

como a lealdade comportamental e lealdade atitudinal. Para os autores a lealdade 

comportamental, refere-se a uma forma de comportamento, as compras repetidas 

são indicador de lealdade. Os fatores como preço e a proximidade também podem 

influenciar a decisão de compra do consumidor. Este cenário leva autores recentes  

referir-se a contextos de lealdade à marca, ao serviço, à loja ou ao vendedor 

(BENNETT, RUNDLETHIELE, 2002; KUMAR, SHAH, 2004). Entretanto, Pólvora 

(2008) argumenta que a lealdade atitudinal está significativamente relacionada à 

lealdade comportamental, concluindo então que a lealdade atitudinal exerce um 

papel mediador entre a coprodução e a lealdade comportamental. 

  Lealdade atitudinal e lealdade comportamental é definida por Chaudhuri e 

Holbrook (2001) respectivamente como um comprometimento predisposto em 

termos de algum valor único associado a uma marca ou fornecedor, e 

comportamento continuado e repetido de compra, ou ainda a predisposição a fazê-

lo (PRADO e SANTOS, 2003). Os autores Hoyer, Maclnnis (2001) e Espartel (2005), 

argumentam que a lealdade comportamental ocorre quando o consumidor faz uma 

avaliação consciente de que uma marca satisfaz suas necessidades de forma tão 

mais consistente que as outras marcas. 

  No trabalho realizado por Oliver (1999), a lealdade do consumidor é 

apresentada em quatro fases: 1) cognitiva (lealdade baseada apenas em crenças 

relacionadas à marca); 2) afetiva (lealdade baseada na satisfação acumulada em 

repetidas aquisições e utilizações); 3) conativa (lealdade é representada pela 

volatilidade de comprar); e 4) lealdade-ação (caracterizada por experiências 

positivas que geram um desejo de ultrapassar possíveis dificuldades para a 
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realização do ato de comprar). 

  No estudo de Larán e Espinoza (2004), a lealdade é apontada como um 

construto com uma dimensão comportamental, representada por padrões repetidos 

de compra, ações e atitudes de boca a boca, e outra atitudinal, representada por 

aspectos cognitivos e afetivos. 

 Em recente estudo realizado por Oliver (2010), o autor definiu a lealdade 

como um profundo compromisso de recompra de um produto e/ou de um serviço, de 

forma consistente no futuro, a despeito de influências situacionais ou esforços de 

marketing (de empresas concorrentes), que tenham o potencial de causar um 

comportamento de mudança. 

 

2.6.1 Antecedentes da Lealdade 

 

A investigação dos elementos antecedentes da lealdade tem sido a principal 

preocupação dos especialistas no tema, despertando o interesse tanto da academia 

quanto da comunidade empresarial (PARASURAMA e GREWAL, 2000). Vários são 

os modelos que tratam da formação da lealdade, os quais envolvem construtos 

diferentes, dentre eles, satisfação, confiança, valor, comprometimento e qualidade 

percebida.  

 Neste estudo, serão consideradas três dimensões de lealdade, uma formada 

pela satisfação, a segunda pela confiança e por último valor. 

 

2.6.1.1 Antecedente Satisfação 

 

 Ao longo do tempo, a satisfação tem sido apontada como um dos principais 

construtos para a formação da lealdade (SOUZA, 2010). Porém, outros construtos 

avançam no sentido de explicar melhor a lealdade de clientes (ESPARTEL, 2007). 

Churchill e Surprenant (1982) mencionam que a relevância desse antecedente 

reflete no próprio conceito de marketing, como a geração de lucros através da 

satisfação das necessidades e desejos dos consumidores. 

  Oliver (1999) verificou que a satisfação é um estado temporal pós-uso, 
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decorrente de uma situação de consumo única ou de experiências repetidas que 

refletem como um produto ou serviço supriu seu propósito. O autor conclui 

argumentando que outros fatores como determinação pessoal e suporte social não 

transformam a satisfação em lealdade. Assim, sem a existência desses fatores, um 

consumidor pode continuar satisfeito, mas não leal com a organização. 

 Em contra partida, Esparel (2006) argumenta, em seu estudo, que a 

satisfação não garante a lealdade do cliente, ela deve ser vista como condição 

mínima para que a lealdade se manifeste. Já Gronröos (1990) argumenta que os 

clientes mais tradicionais demandam que toda transação deva ser satisfatória. 

 Lichtlé e Plichon (2008) afirmam que a satisfação não influencia o 

comportamento de recompra. Ela só tem efeito sobre a fase emocional da lealdade. 

Portanto, ela é uma condição necessária, mas insuficiente de lealdade. 

 No estudo empírico realizado por Lam et al. (2004), ficou confirmado que a 

satisfação tem efeito mediador entre valor e lealdade, no contexto business-to-

business e que os custos de mudança têm efeito positivo na lealdade. Já Roing et al. 

(2009) argumentam que os consumidores estarão satisfeitos quando a avaliação do 

produto ou serviço confirma ou excede as suas expectativas. Oliver (1993, 1999) 

considera que essa satisfação tem também um aspecto afetivo, pois implica um 

sentimento, agradável ou não, no sentido do produto e/ou serviço. 

 

2.6.1.2 Antecedente Confiança 

 

 O antecedente confiança é entendido por Moorman et al. (1992) como a 

certeza na transação com um parceiro, sendo resultante da postura íntegra e da 

intenção desses parceiros envolvidos no processo de troca. Os autores Sirdeshmukh 

et al. (2002) entendem confiança como as expectativas mantidas pelo consumidor 

de que o prestador de serviços é confiável e de que se pode acreditar na entrega do 

serviço como prometido. Estes autores complementam argumentando que, quando 

os fornecedores agem de forma que a confiança do consumidor seja construída, a 

redução do risco em adquirir um serviço é percebida, permitindo ao consumidor 

fazer previsões seguras sobre os comportamentos futuros do fornecedor.  
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 Neste contexto, Morgan e Hunt (1994) argumentam que a confiança do cliente 

no fornecedor é papel elementar para o desenvolvimento de relacionamentos 

duradouros e de sucesso, a qual está relacionada a variáveis como crença, 

sentimento e expectativa (KLEINOWSKI et. al. 2011). Costa et. al. (2008) entendem 

que a confiança manifesta-se quando uma parte acredita na integridade e dignidade 

do parceiro. 

 Na visão de Rousseau et al. (1998), a confiança é conceituada como um 

estado psicológico em que existe aceitação de vulnerabilidade, baseado em 

expectativas positivas em relação às intenções e comportamentos dos outros.  

 Outros autores como Macintosh e Lockshin (1997) argumentam, em sua 

pesquisa, que os clientes com fortes laços interpessoais com um vendedor varejista, 

poderão ser mais fortemente influenciados na lealdade à loja e nas intenções de 

comprar devido à confiança no vendedor do que na loja (organização). 

 Para Garbarino e Johnson (1999), a confiança desempenha papel 

preponderante sobre a lealdade, apresentando influência mais significativa do que a 

satisfação. Pólvora (2008) argumenta que a relação existente entre os construtos 

confiança e lealdade aparece quando o primeiro cria benefícios para o consumidor, 

que, por sua vez, favorece o comprometimento e a lealdade do relacionamento. Dick 

e Basu (1994) afirmam que a confiança no provedor de serviço é frequentemente a 

chave para a lealdade. 

2.6.1.3  Antecedente Valor 

 

 A definição de valor perpassa uma relação entre o que o cliente dá para a 

organização e a percepção do que recebe (KLEINOWSKI, SAMPAIO e PERIN, 2011, 

p. 3). Nessa linha, Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2002) conceituam valor como a 

percepção do consumidor dos benefícios menos os custos de manutenção da 

relação que está em andamento com o fornecedor dos serviços. Portanto, os 

consumidores estarão mais propensos a ser leais de acordo com o valor que o 

relacionamento possa lhes oferecer (SOUZA, 2010).  

 Zeithaml (1988) conceituava valor como o tradeoff entre o que é recebido pelo 

consumidor em troca do que é dado à organização e afirma que, dependendo do 
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contexto em que o processo de troca acontece, a percepção de valor para o cliente é 

situacional. No estudo realizado por Rust, Zeithaml e Lemon (2001), os autores 

adicionam que valor é a base para o relacionamento da empresa com o cliente, pois 

se o cliente não perceber valor na oferta da empresa, poucos efeitos terão as 

estratégias de marca e retenção na construção do relacionamento (KLEINOWSKI, 

SAMPAIO e PERIN, 2011). 

 Valor é definido por Roing et al. (2009), como resultado de uma comparação 

entre os benefícios recebidos com os custos ou sacrifícios feitos pelos 

consumidores. Reichheld (1996) realizou um estudo, o qual considerou o valor como 

antecedente da lealdade, argumentando que a criação de valor para o cliente gera 

lealdade e essa, por sua vez, gera crescimento, lucros e mais valor. O valor resulta 

de uma comparação dos benefícios recebidos com os custos ou sacrifícios feitos 

pelos consumidores. 

 A seguir, apresenta-se o modelo sugerido por Agustin e Singh (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Elementos formadores da Lealdade 
Fonte: adaptado de Agustin e Singh (2002) 
 

 Lima (2009) utilizou-se deste modelo para mensurar a lealdade dos clientes 

de Shopping Center de Curitiba-Pr. Conforme a teoria, para que um cliente seja leal 

com a empresa, ele precisa estar com algum destes sentimentos em evidência. 
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2.7 HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

Neste contexto, foram criadas as hipóteses que integrarão os construtos 

apresentados no referencial teórico deste estudo. As hipóteses de pesquisa foram 

deduzidas tendo como base os fundamentos teóricos apresentados. Fachin (2006) 

indica que a formulação das hipóteses de pesquisa devem sempre ser extraídas do 

problema escolhido sobre o assunto em estudo. Podem se originar da comparação 

de outros estudos, pesquisas ou teorias, ou ainda ser fruto do resultado das 

investigações de outros trabalhos, quando há ligações similares entre variáveis que 

predominam no estudo que está sendo desenvolvido. 

Lima (2009) complementa mencionando em seu estudo que as hipóteses 

fundamentadas em teorias ou em estudos podem contribuir para um real 

conhecimento científico. 

Muitos estudos analisaram que os valores de consumo possuem influência na 

satisfação global do consumidor (MANO e OLIVER, 1993; FRANCIS e WHITE, 2004; 

LEE e OVERBY, 2004; BABIN et al., 2005; COTTET et al., 2006, LIMA 2009). Já o 

estudo de Lima et al. (2011), que analisou os valores de consumo separadamente 

com a satisfação entre o sexo masculino e o sexo feminino, chegou ao resultado de 

que existe relação significativa entre o valor de consumo social/simbólico e a 

satisfação, tanto para os respondentes masculinos como os femininos, porém, a 

relação entre o valor de consumo utilitário e a satisfação foi confirmada para a 

amostra masculina e não confirmada para a amostra feminina, assim como a relação 

entre o valor hedônico e satisfação foi confirmada para a amostra feminina e não 

confirmada para a amostra masculina. 

Para este estudo, os valores de consumo hedônico, utilitário e 

social/simbólico serão analisados de forma separada, juntamente com a lealdade 

sendo cada uma, uma dimensão (LIMA, 2011), com o intuito de saber se estes 

valores de consumo relacionam-se como a lealdade, neste sentido, formularam-se 

as hipóteses H1, H2 e H3: 

 

H1: O Valor de Consumo Hedônico afeta significativamente a Lealdade; 

H2: O Valor de Consumo Utilitário afeta significativamente a Lealdade; 
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H3: O Valor de Consumo Social/Simbólico afeta significativamente a 

Lealdade; 

H4: A faixa etária dos clientes afeta significativamente a Qualidade Percebida; 

H5: A faixa etária dos clientes afeta significativamente as Emoções; 

H6: A renda dos clientes afeta significativamente a Qualidade Percebida; 

H7: A renda dos clientes afeta significativamente as Emoções. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa. Pádua (1997), argumenta que toda pesquisa tem uma 

intencionalidade, que é a de elaborar conhecimentos que possibilitem compreender 

e transformar a realidade. Neste sentido, pretende-se apresentar amplamente os 

procedimentos e instrumentos da coleta de dados, bem como descrever a 

metodologia de análise e interpretação dos resultados, diante dos objetivos 

propostos. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Com a finalidade de atender os objetivos deste estudo, optou-se em realizar 

uma pesquisa de caráter quantitativo, segundo Triviños (1987), têm como 

pressuposto a utilização de métodos estatísticos para a organização dos dados, 

depois de serem coletados através de questionários, e para usa análise. 

Normalmente nas pesquisas quantitativas, utilizam-se gráficos e tabelas para ilustrar 

e apresentar os resultados apurados, considerando que tudo pode ser mensurável, 

ou seja, transformar informações e opiniões em dados numéricos. 

 Quanto aos fins, esta pesquisa tem finalidade descritiva, pois segundo 

Vergara (1997) a pesquisa descritiva expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis 

estudadas. Hair et al. (2005) contribui argumentando que os estudos descritivos são 

confirmatórios e usados para testar hipóteses que normalmente servem para guiar o 

processo e fornecer uma lista do que precisa ser mensurado (HAIR et al., 2005). 

Como este estudo pretende verificar a relação entre Qualidade Percebida, 

Emoções, Valores de Consumo (Utilitário, Hedônico e Social/Simbólico) com a 

Lealdade, a pesquisa survey se adéqua a esse propósito. Babbie (2005) menciona 

que o método survey pode ser usado não só para descrever, mas também para 

determinar relações entre variáveis. Contudo, Malhotra (2012) ressalta que o método 

survey além de ser um meio mais flexível para obtenção de dados de entrevistados, 

permite ao pesquisador focalizar somente um segmento da população. 
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3.2 POPULAÇÃO E DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

Entende-se como população a soma de todos os elementos que 

compartilham algum conjunto comum de características, conformando o universo 

para o propósito do problema de pesquisa (MALHOTRA, 2012). A população 

considerada para esta pesquisa compreendeu os clientes potenciais da empresa 

Santa Rita Decor, da cidade de Cascavel – Paraná. Tal escolha justifica-se pelo fato 

de que o número de concorrentes no mercado de varejo têxtil para tapeçaria vem 

apresentado um notório crescimento nos últimos anos, acirrando a competição por 

clientes. Bem como a facilidade que a pesquisadora possui em encontrar o público-

alvo, além disso, justifica-se tal escolha por ainda não existir estudos sobre o tema 

no ramo de tal. 

Para a viabilização do estudo, o procedimento amostral utilizado, foi por 

amostragem por julgamento. Para Malhotra (2012), esta técnica de amostragem não 

utiliza seleção aleatória, ao contrário, confia no julgamento pessoal do pesquisador. 

Após a seleção dos clientes, a base de dados originada para este estudo teve 

como resultado uma população composta por 758 clientes. O cálculo do tamanho da 

amostra respeitou o critério da proporcionalidade do número total dos clientes. 

Sendo respeitada a margem de erro de 5%.   

Desta forma, a amostra deste estudo foi de 260 respondentes. Sendo estes: 

clientes que efetuaram compras entre o período de 01 de Outubro de 2012 à 30 de 

Novembro de 2012. Alguns dos clientes foram entrevistados durante sua visita à 

loja, outros foram entrevistados através de ligações telefônicas. Destes 260 

questionários coletados, 257 foram considerados válidos, 3 destes foram invalidados 

por erros de preenchimento. 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento escolhido para a coleta de dados junto aos clientes foi o 

questionário, apresentado no Apêndice, este questionário foi adaptado da pesquisa 

de Lima (2009), com questões fechadas, o qual foi divido em 2 blocos. O primeiro 
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bloco abordou questões desenvolvidas para identificar qual a frequência de visitas a 

loja, o principal motivo que o trouxe até a loja, assim como avaliar a Qualidade 

Percebida, o Valor de Consumo Utilitário, o Valor de Consumo Hedônico, Valor 

Social/simbólico, as emoções e, por fim, a Lealdade dos clientes junto a empresa; as 

perguntas de 3 a 20 seguiram o que Favero et al. (2009) trata como padrões da 

escala de mensuração ordinal, de variáveis não métricas, caracterizadas pelo tipo 

Likert, com valores de um a cinco, onde o número 5 representava o valor máximo de 

concordância.  

Lima (2009), mediu a Qualidade Percebida através de uma escala de 9 

dimensões, sendo: (1) acesso ao Estacionamento, (2) Arquitetura e Atmosfera do 

Shopping Center, (3) Qualidade e Preço, (4) Mix de lojas, (5) Serviços, (6) 

Comodidade e Conveniência, (7) Atendimento e Composto Promocional, (8) Praça 

de Alimentação e (9) Lazer e Entretenimento. Para mensurar Qualidade Percebida, 

este estudo utilizou-se de 3 questões do questionário, sendo 3, 4 e 5, 

fundamentando-se na proposta de Lima (2009), utilizando dimensões: (1) Acesso e 

Estacionamento, (2) Arquitetura e Atmosfera da Loja, (3) Qualidade e preço, (4) Mix 

de Produtos, (5) Comodidade e Conveniência, (6) Atendimento e Composto 

Promocional, (7) Presteza no atendimento às reclamações, (8) Horário de 

atendimento, (9) Sistema e Infra-estrutura e  (10) Localização.  

As 6, 7 e 8 foram utilizadas para mensurar o Valor de Consumo Utilitário, 

usando 10 questões, sendo desde (1) eu consegui obter exatamente o que queria 

nesta visita a loja, até (10) os preços praticados estão de acordo com os 

concorrentes. Lima (2009) menciona que o Valor Utilitário dá ênfase a orientação de 

metas, aquisições racionais e deliberadas do produto ou serviço, maximiza a 

utilidade, a eficiência e a economia de tempo na compra. 

Já o Valor de Consumo Hedônico foi mensurado através das questões 9, 10 e 

11 do questionário, sendo utilizadas 11 dimensões para tal medição. As dimensões 

foram desde (1) uma loja de prestígio até (11) a busca por este produto me deu um 

grande prazer. Babin et al., 1994; Chandon et al., 2000, Lima, 2009, mencionam que 

a exploração faz do ato de fazer compras uma aventura, criando prazer e 

divertimento em atividades como folhear um livrou ou revista, “caçar” pechinchas, e 

buscar variedades, pois os consumidores gostam de tocar, experimentar os 

produtos, e visitar departamentos diferentes. 
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O Valor de Consumo Social/Simbólico foi mensurado através das questões 

12, 13 e 14 do questionário, utilizou-se 9 dimensões para tal. Iniciou-se com a frase: 

durante esta visita a loja, você se sentiu, (1) rico; (2) pobre; (3) bem sucedido; (4) 

Sofisticado; (5) seguro; compra; (6) compra nesta loja é símbolo de status; (7) 

sentiu-se ofuscado; (8) sentiu-se encantado com a loja (9) gosta da possibilidade de 

poder frequentar a loja repetidamente. Desta forma procurou-se responder se os 

clientes quando frequentam a loja, ou compram determinado produto nela, querem e 

desejam ser vistos pelos outros ou de como eles querem ou desejam se ver (SHETH 

et al., 1991; SIRGY et al., 2000; SWEENEY e SOUTAR, 2001; LIMA, 2009. 

As questões 15, 16 e 17 do questionário visam mencionar as emoções. Oliver 

(1997), menciona que pelo fato de as emoções serem inerentes ao ser humano, as 

mesmas manifestam-se também nas experiências de consumo, tendo em vista que 

os consumidores procuram e evitam, querem e temem, gostam e arrependem-se 

dos resultados de suas decisões (LOBATO et al., 2003). As emoções foram medidas 

através de 30 dimensões, desde as emoções positivas, como: otimista, corajoso, 

encantado, satisfeito, entusiasmado, alegre, contente, surpreso até as emoções 

negativas: irritado, tenso, apavorado, preocupado, depressivo, infeliz, insatisfeito. 

A Lealdade foi mensurada através das questões 18, 19 e 20. Utilizou-se de 4 

dimensões para tal mensuração. Iniciando com (1) como você avalia sua satisfação 

com a loja, até (4) como você avalia a loja. Oliver (2010), definiu a lealdade como 

um profundo compromisso de recompra de um produto e/ou de um serviço, de forma 

consistente no futuro, a despeito de influências situacionais ou esforços de 

marketing (de empresas concorrentes), que tenham o potencial de causar um 

comportamento de mudança. 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada através de fontes primárias e secundárias. Os 

dados primários, de acordo com Malhotra (2012), possuem a finalidade específica 

de resolver os problemas da pesquisa e são gerados pelo pesquisador. A coleta 

desses dados pode ser demorada e dispendiosa. 

Assim, os dados primários foram obtidos através dos dados coletados da 

pesquisa. No entanto, os dados secundários foram aqueles coletados para 
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contextualizar o setor e aqueles que foram usados para a construção do referencial 

teórico.  

A pesquisa foi realizada durante os período de 05 a 15 de dezembro, e foi 

aplicada por duas pessoas, sendo a pesquisadora e uma funcionária da empresa. 

Esta trabalha na empresa por 7 anos, e atua no setor de crédito e cobrança. Listou-

se um relatório com os 260 clientes que mais realizaram compras na loja no período 

de 1 de Outubro de 2012 à 30 de Novembro de 2012. Estes foram aplicados durante 

a visita do cliente na loja. A escolha do período se deu pelo fato que muitas pessoas 

desejam mudar a decoração de suas casas para o período festivo de Natal e Ano 

Novo, consequentemente este é o período de maior movimentação da loja.  

 

3.5 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

As técnicas e ferramentas estatísticas ajudam a encontrar padrões ou 

relações que, em uma ampla base de dados, poderiam ser negligenciados por 

tratamentos menos rigorosos. A escolha das técnicas a serem adotadas deve ser 

condizente com os objetivos da pesquisa e oferecer condições para que sejam 

verificadas as hipóteses inicialmente propostas. As análises realizadas 

compreenderam os seguintes métodos: 

Primeiramente foram utilizadas estatísticas descritivas, através da média, 

desvio-padrão. Para as análises foram feitas uma variável nova para cada construto, 

com as médias das respostas que o formam. 

 Qualidade Percebida: média das questões 3, 4 e 5; 

 Valor de Consumo Utilitário: média das questões 6, 7 e 8; 

 Valor de Consumo Hedônico: média das questões 9, 10 e 11; 

 Valor de Consumo Social/Simbólico: média das questões 12, 13 e 14; 

 Emoções: média das questões 15, 16 e 17. 

 Lealdade: média das questões 18, 19 e 20. 

 

Para as questões negativas foram invertidos os escores das respostas. Por 

exemplo: questão 17.1: espantado. Quando a resposta foi 1 o resultado foi alterado 

para 5;  quando foi 2 o resultado foi alterado para 4; quando foi 3 o resultado 
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continuou 3; quando foi 4 o resultado foi alterado para 2 e quando foi 5 o resultado 

foi alterado para 1. As perguntas negativas são estas: 6.3, 12.2, 15.1, 15.2, 15.3, 

15.8, 15.10, 16.1, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 16.8, 16.10, 17.1, 17.4, 17.6, 17.7 e 17.9. 

Para verificar a correlação entre as variáveis valores de consumo hedônico, 

utilitário e social/simbólico e a lealdade, foi aplicado o coeficiente de correlação de 

Pearson (r), que trata-se de uma medida relativa de dispersão, que mede a 

intensidade da associação entre as variáveis (MARTINS, 2001). Também foram 

realizados os testes de diferenças de média entre as variáveis demográficas e os 

construtos Qualidade Percebida e Emoções, com o intuito de verificar a normalidade 

dos dados, para isso utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk, bem como o teste não-

paramétrico Kruskal-Wallis. De acordo com Triola (2008) o teste Kruska-Wallis é um 

teste não-paramétrico que usa postos de dados amostrais de três ou mais 

populações independentes. É usado para testar a hipótese nula de que as amostras 

independentes provêm de populações com a mesma mediana; a hipótese alternativa 

é a afirmativa de que as populações têm medianas que não são todas iguais.  

Também fez parte das análises estatísticas o teste de Shapiro-Wilk, Triola 

(2008), menciona que o teste de Shapiro-Wilk tem a finalidade de averiguar se uma 

dada amostra pode ser considerada como sendo proveniente de uma certa 

distribuição. Por fim, o teste Kolmogorov-Smirnov, que tem a finalidade de analisar 

se os dados da amostra foram extraídos de uma população com uma distribuição 

peculiar de frequências, como distribuição normal. 

O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%. Todas 

as análises foram realizadas pelo programa computacional SPSS 17.0. O capítulo 

seguinte compreenderá a apresentação do ambiente de pesquisa, bem como as 

análises e discussão dos resultados obtidos com a realização da presente pesquisa. 
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4 AMBIENTE DA PESQUISA E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

O presente capítulo explicita o ambiente da pesquisa assim como os 

resultados obtidos através da pesquisa de campo, com vistas a atingir os objetivos 

definidos, baseando-se para tanto nas estratégias metodológicas traçadas. 

 

4.1 O AMBIENTE DA PESQUISA 

Com visão de futuro e de grande potencial, a família deixa o estado de São 

Paulo onde tinham um pequeno curtume e sapataria e fundaram em Maringá-PR a 

empresa Goulart e Cia Ltda. 

Conhecida popularmente com o nome de Casa de Couro Santa Rita, 

dedicava-se a atender sapateiros, seleiros e o povo em geral, fornecendo-lhes 

artigos básicos para a fabricação de sapatos, botinas, chinelos, bolas, selas, arreios, 

freios, baixeiros, enfim, tudo que fosse necessário nos ramos da sapataria selaria. 

Aos poucos a empresa foi diversificando a variedade de produtos passando a 

atender no ramo de tapeçaria e, para isso, foi necessário a mudança para uma loja 

maior. Focada em atender as necessidades de seus clientes, com muito trabalho e 

dedicação de seus diretores e funcionários, em poucos anos foi expandida sua área 

de atuação, para outros estados através de vendedores externos. 

No final de 1990 ocorreu a cisão da empresa com o desligamento dos outros 

sócios, ficando o Sr. Joaquim e sua esposa D. Cida, como eram conhecidos por 

todos, 50% do Patrimônio Líquido. Convidam, então, seus filhos e genros para 

assumirem juntamente com eles a administração da CASA DE COURO SANTA 

RITA. Começava a última década do milênio, com grandes mudanças na economia 

brasileira e mundial através da intensificação do processo de globalização. Era 

preciso muito trabalho e ousadia para continuar crescendo e conquistando novos 

mercados. Cria-se então a primeira filial em Cuiabá-MT, em 1996. 

Com uma administração moderna e visão de futuro, criou-se uma bela 

estrutura funcional, com gerentes e funcionários (participando nos resultados) 

capacitados e emprenhados em transformar a empresa numa das maiores 

distribuidoras do ramo no País. A Santa Rita atenta as mudanças de mercado, 

sentindo a grande necessidade da população, entra então, no ramo de Decoração 
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atendendo decoradores, cortineiras e consumidores finais e consolida sua marca no 

mercado com o nome de Santa Rita decor.  

Com racionalidade e responsabilidade a Empresa continua sua expansão 

abrindo novas filiais: Campo Grande em 1997, Cascavel em 2000, Porto Velho em 

2002, Goiânia em 2004, Salvador em 2007, uma central de distribuição em Maringá-

PR em 2008, uma filial em Porto Alegre 2009, Dourados em 2010, Curitiba em 2011 

e Vila Velha em 2012. 

Hoje a Santa Rita Decor, com sua tradição, formada ao longo de 46 anos de 

sua experiência, de vender produtos de qualidade ao menor preço possível, 

consolida-se no mercado, com sua imensa gama de produtos (são mais de 10 mil 

itens), como uma das maiores distribuidoras do país nos ramos de Tapeçaria, 

Decoração, Sapataria, Cama, Mesa, Banho e uma diversidade de artigos para uso 

doméstico. 

Tudo isso foi e continua sendo possível porque sua filosofia de trabalho é a de 

fortalecer sempre mais as parcerias com seus clientes, levando até eles os produtos 

e serviços que satisfaçam o seu desejo. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados estatísticos recolhidos e 

tratados que a seguir serão objeto de apresentação, dividir-se-ão em duas etapas 

distintas. Uma primeira etapa que diz respeito à apresentação dos resultados das 

variáveis demográficas e a segunda com relação às dimensões em questão, todas 

através da estatística descritiva.  

4.2.1 Caracterização dos entrevistados 

 

De acordo com a metodologia proposta inicialmente, foram coletados dados 

demográficos e ocupacionais dos participantes através da pesquisa quantitativa. 

A amostra deste estudo foi composta por amostragem de julgamento, então 

não se sabe qual a faixa etária dos clientes da empresa. Sendo assim, para um 
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primeiro momento optou-se em saber qual a faixa etária destes clientes, como pode 

ser visualizado no gráfico 02 a seguir. 

Gráfico 02 – Distribuição da faixa etária dos participantes 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

 Como pode ser visualizado na gráfico 02, existe predominância do público de 

meia idade entre os consumidores. Dos respondentes 58,39% estão na faixa etária 

de 40 a 59 anos, 17,50% entre 15 e 24 anos, 17,5% entre 25 e 39 anos, e 6,61% 

acima de 60 anos ou mais.  

 Depois de identificada a faixa etária dos clientes, optou-se em ter informações 

quanto ao seu estado civil. Estes dados são apresentados no gráfico 03 a seguir. 

 

 

Gráfico 03: Distribuição do estado civil dos participantes 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Através do gráfico 02, verificou-se que entre os 257 clientes entrevistados, 

92% são casados, 23,34% são separados ou divorciados, e 16,74% são solteiros.  

 Outro dado atribuído ao perfil do consumidor foi o nível de escolaridade dos 

respondentes da amostra. Conforme descrito na tabela 01. 

  

 

                Escolaridade                        Quantidade                               % 

Ensino fundamental completo                      78                                     30,36 

Ensino médio completo                               151                                    58,75 

Ensino superior completo                             28                                     10,89 

Pós-graduação completa                               0                                         0 

Total                                                            257                                     100,0% 

Tabela 01: Escolaridade dos participantes 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Percebe-se através da tabela 01, que maior parte dos clientes respondentes 

da pesquisa possuem ensino médio completo, com um percentual de 58,75%, no 

segundo momento aparecem os clientes que possuem ensino fundamental completo 

com 30,36%, e por último estão os clientes que com ensino superior completo, com 

10,89%, sendo que estes somam apenas 28 clientes. 

Optou-se em saber sobre os rendimentos dos clientes, para se ter uma ideia a 

qual classe social os mesmos se encontram, para isso, utilizou-se do critério 

baseado no número de salários mínimos, divididos em três faixas, válidas pelo 

IBGE. Como pode ser visualizado no gráfico 04 a seguir. 
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Gráfico 04. Distribuição dos entrevistados quanto à classificação sócio-econômica 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 

 

  E por último, questionou-se sobre com quem os clientes moram; se moram 

sozinhos, com os pais, com conjugue/filhos, somente com o conjugue, com parentes 

(estes poderíamos citar como tios, primos, avós, irmãos, etc), e com outros, como 

amigos, com outras pessoas, apenas com a intenção de dividir despesas, entre 

outros. Como pode ser visualizado no gráfico 05 a seguir. 

 

 

Gráfico 05: Distribuição dos entrevistados quanto à classifação moradia 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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 Percebe-se através do gráfico 05, que apresenta informações com respeito à 

com quem mora, 61,48% dos entrevistados moram com conjugue/filhos, 17,89% 

moram com outras pessoas, seguido por 10,11% que moram sozinhos, 5,85% 

moram com os pais, e somente 4,66% residem com conjugues.  

 Finalizadas as caracterizações demográficas e pessoais que descrevem o 

perfil dos entrevistados deste estudo, será descrito nos itens a seguir, os hábitos de 

compra destes consumidores, os valores percebidos, as influências sofridas 

considerados por este consumidor no processo de compra. 

 

4.2.2 Caracterização dos hábitos de compra dos consumidores entrevistados 

 

Buscou-se saber dos entrevistados, com qual frequência costuma vir a esta 

loja, sendo apresentadas as opções de todos os dias até menos de uma vez por 

mês. Como pode ser visualizado no gráfico 06, a seguir.  

 

 

Gráfico 06: Periodicidade na frequência que visita a loja 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Como pode ser observado no gráfico 06, do total dos entrevistados, 26,46% 

frequentam a loja pelo menos uma vez na semana, seguido de 24,91% dos 

entrevistados que frequentam a loja a pelo menos uma vez na semana, seguido de 

17,50% dos entrevistados que frequentam a loja todos os dias, 15,95% pertencem a 
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faixa dos clientes que frequentam a loja pelo menos uma vez a cada 15 dias; 

10,12% dos entrevistados são os que frequentam a loja pelo menos uma vez por 

mês; e em seguida 5,06% dos entrevistados que frequentam a loja menos de uma 

vez por mês. 

 Posteriormente buscou-se saber dos entrevistados, qual o principal motivo 

que o levou a frequentar a loja, sendo apresentas opções desde pesquisar preços 

até por ser um lugar agradável de frequentar. Como pode ser visualizado no gráfico 

07. 

 

 

Gráfico 07: Motivo que trouxe o cliente à loja 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

Percebe-se através do gráfico 07 que, 45,54% dos entrevistados 

responderam que o principal motivo que o trouxe à loja, foi para fazer compras, 

precedido de 17,52% para passear e olhar as novidades, em seguida 12,44% dos 

entrevistados que foram pesquisar preços; em seguida aparecem 9,72% dos clientes 

que foram até a loja para ver gente/movimento; 8,17% foram os clientes que 

frequentam a loja pois é um lugar agradável de frequentar; e 6,61% frequentam a 

loja devido ao mix dos produtos existentes. 

Por último predentia-se saber como o cliente avalia sua satisfação com a loja, 

sendo que para esta questão, o entrevistado atribuiu nota de 1 para muito 
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insatisfeito até 5 que representa muito satisfeito. Como pode ser visualizado no 

gráfico 08. 

 

 

 

Gráfico 08: Avaliação da satisfação dos clientes com a loja 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

  

Como pode ser observado no gráfico 08, as opinões dos entrevistados estão 

próximas, sendo que 24,91% dos clientes estão muito satisfeitos com a loja, em 

seguida temos 21,40% dos entrevistados insatisfeitos, 21,02% representam os 

clientes satisfeitos, 18,28% estão pouco insatisfeitos e consequentemente 14,39% 

dos clientes entrevistados estão muito insatisfeitos com a loja.  

Após a apresentação das informações socio-demográficas dos respondentes 

da pesquisa, segue-se apresentando as análises estatísticas dos constructos. 

4.2.3  Análise Estatística dos constructos 

 

Com o objetivo de apresentar e avaliar o padrão médio da percepção dos 

respondentes, foram calculados a média e o desvio padrão para cada uma das 

variáveis, formados pelos 257 casos da amostra, conforme a tabela 02. Pode-se 

observar nela e no gráfico 7 que o construto que apresentou maior escore médio foi 
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o valor de consumo utilitário (3,46) e o construto emoções apresentou o menor 

escore médio (2,95). Os escores vão de 1 a 5, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 

significa muito satisfeito. 

 

 

Construto N Média Desvio Padrão 

Qualidade Percebida 

VC Utilitário 

VC Hedônico 

VC Social/Simbólico 

Emoções 

Lealdade 

Valid N (listwise) 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

3,04 

3,46 

3,21 

3,25 

2,95 

3,30 

,471 

,551 

,500 

,608 

,268 

,734 

Tabela 02: Média e desvio Padrão dos construtos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 
 

 Tal como pode constatar-se na Tabela 02, a média para o construto Valor 

Utilitário foi de 3,46, tendo pouca variação entre a média dos indicadores avaliados. 

Entretanto, a escala apresentou níveis medianos de desvio padrão, indicando assim, 

que existiram algumas respostas diferentes da média encontrada para os itens 

analisados.  

 

Gráfico 09: Média dos construtos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 
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 Observa-se no gráfico 09, que as médias dos construtos ainda ficaram abaixo 

do ponto 4, que converge à cliente satisfeito. Desta forma todos os clientes  que 

compram nesta empresa não estão satisfeitos, os clientes que compram levando em 

consideração a utilidade do produto que mais se aproximou da satisfação. Assim 

como, aqueles clientes que compram guiados pelas emoções chegaram ao nível de 

pouco insatisfeitos.  

 Prado (2003), menciona que a satisfação é uma consequencia de um 

relacionamento de longo prazo, então conforme o tempo passa o cliente conhece 

mais e melhor o ambiente de comécio, torna-se satisfeito com os produtos/serviço, 

tornando-se leal com a mesma. 

  A partir dos estudos de Milan (2006) os relacionamentos de longo prazo com 

os clientes, traz muitos benefícios tanto para o cliente quanto para o ambiente de 

loja, conforme segue: 

a) Sentimentos mútuos de reconhecimento e familiaridade; 

b) Profundidade e consistência nas informações sobre clientes, além de um 

aprendizado mútuo mais amplo e sistemático; 

c) Estímulo de melhorias contínuas na qualidade e respostas mais ágeis ao 

mercado; 

d) Menor sensibilidade a preços e a ofertas de concorrentes; 

e) Repetição de compras ou de consumo ao longo do tempo; 

f) Incremento nas receitas (cross-selling e up selling). 

g) Encorajamento ao envolvimento ativo dos clientes e ao desenvolvimento 

conjunto de novos serviços ou à qualificação dos serviços existentes; 

h) Redução do risco potencial; 

i) Redução dos custos de transação no longo prazo; 

j) Possíveis barreiras a trocas de fornecedor; 

k) Retenção de clientes; 

l) Lealdade de clientes; 

m) Propaganda boca a boca positiva; 

n) Melhoria no desempenho econômico-financeiro (lucratividade e rentabilidade). 

 

Os resultados da pesquisa apontam que a empresa em questão não utiliza de 

todos os mecanismos disponíveis para que haja um relacionamento de longo prazo 

com seus clientes, não investindo no seu ambiente de loja, para torna-la mais 
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moderna, organizada, bonita, assim como um ambiente gosto de frequentar, ainda 

assim, em muitos momentos o consumidor é atendido de forma fria. 

 

4.2.4 Correlação entre os construtos valores de consumo e construto lealdade 

 

Para atender os objetivos do trabalho e testar as hipóteses que os construtos 

valores de consumo hedônico, utilitário e social/simbólico estão associados ao 

construto lealdade, foi extraída a correlação de Pearson entre eles. 

Uma correlação é uma medida do relacionamento linear entre variáveis. 

Exemplo: valor de consumo utilitário e lealdade. Estas duas variáveis podem estar 

positivamente associadas, o que significa que quanto maior o escore neste valor de 

consumo, maior o escore no fator lealdade; podem não estar relacionadas de forma 

alguma, o que significa que o escore no fator lealdade permanece o mesmo 

independente do escore atingido no valor de consumo utilitário; ou elas podem estar 

negativamente associados, o que significa que quanto maior for o escore alcançado 

no valor de consumo utilitário, menor será o escore no fator lealdade. 

A correlação aqui apresentada será medida pelo Coeficiente de Pearson (r), 

que varia de -1 até + 1, sendo que valores perto de -1 indicam correlação negativa, 

valores perto de 0 indicam ausência de correlação e valores perto de 1 indicam 

correlação positiva. 

 

4.2.4.1 Associação entre Valor de Consumo Utilitário e Lealdade 

 

A tabela 03 apresenta a Correlação de Pearson entre os construtos Valor de 

Consumo Utilitário e Lealdade. O valor da correlação foi r= -0,001; p=0,993. Pode-se 

concluir que não existe associação entre os dois construtos, nesta amostra 

observada. 
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 VC Utilitário Lealdade 

                  Correlação de Pearson 

VC             Sig. (2-tailed) 

Utilitário     N 

                  Correlação de Pearson  

Lealdade   Sig. (2-tailed) 

                  N 

1 

 

257 

-,001 

,993 

257 

-,001 

,993 

257 

1 

 

257 

Tabela 03: Correlação de Pearson entre Valor Consumo Utilitário e Lealdade 
Fonte: dados da pesquisa, 2012 
  

 Lima (2009), menciona que o valor utilitário refere-se ao consumo que tem um 

objetivo a ser alcançado, levando a induzir que o cliente que compra nesta loja, 

compra porque os itens são úteis, levando assim a lealdade. Babin et al. (1994), 

menciona que a relação de consumo baseada pelo valor de consumo utilitário, está 

baseado em fatores como sua utilidade, eficiência, conveniência ou com o valor do 

produto em moeda de troca no sentido tradicional da economia. No entanto, a 

presente pesquisa traz a informação de que para este tipo de comércio varejista a 

associação entre o valor de consumo utilitário e lealdade não tem relação. Logo, 

compra-se naquela empresa, pois em outra não existe o produto desejado pelo 

consumidor.  

 Os autores Babin et. al. (1994); Chandon et al. (2000); Cottet et. al. (2006); 

Sarkar (2011), corroboram com a descrição de Lima (2009), quando afirmam que o 

valor utilitário dá ênfase à orientação de metas, aquisições racionais e deliberadas 

do produto ou serviço, ou seja, o consumidor maximiza a utilidade, a eficiência e a 

economia de tempo durante esta compra, talvez sem perceber pode gerar a 

lealdade, isso quando o cliente já sabe que em determinada loja vai encontrar o que 

procura, logo este a conhece bem, e sabe tudo o que vende nela. 

 Já o estudo de Lima (2011), menciona que quando um cliente compra em um 

determinado comércio privilegiando a utilidade, ele está sendo leal. Porque o cliente 

sabe que nesta loja pode encontrar o produto, não fazendo busca do mesmo em 

outros concorrentes.  
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4.2.4.2 Associação entre Valor de Consumo Hedônico e Lealdade 

 

A tabela 04 apresenta a Correlação de Pearson entre os construtos Valor de 

Consumo Hedônico e Lealdade. O valor da correlação foi r=-0,031; p=0,625. Pode-

se concluir que não existe associação entre os dois construtos, nesta amostra 

observada. 

 

 VC Hedônico Lealdade 

 VC            Correlação de Pearson 

Hedônico   Sig. (2-tailed) 

                  N 

                  Correlação de Pearson 

Lealdade   Sig. (2-tailed) 

                  N 

1 

 

257 

-,031 

,625 

257 

-,031 

,625 

257 

1 

 

257 

Tabela 04: Correlação de Pearson entre Valor de Consumo Hedônico e Lealdade 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 
  

 O construto valor de consumo hedônico, avaliado diretamente com a lealdade 

não apresentou relação positiva, desta forma observa-se que os clientes que 

compram guiados por algum sentimento que sentem no ato da compra, não levaram 

a lealdade dele com a loja.  

 Cottet et al., (2006), mencionam que o cliente que compra pela novidade ou 

para satisfazer as suas curiosidades, assim como para reduzir o tédio, para manter-

se informado das novas tendências, acabam se tornando leais, pois quando o cliente 

se sente bem dentro da loja, gosta do ambiente, dos produtos, do atendimento, 

torna-se leal para com ela. Lima (2009), pode confirmar esta teoria em sua pesquisa, 

pois os valores de consumo analisados em forma conjunta confirmaram a satisfação 

do cliente para com as lojas, desta forma tornando-se leais para com elas. 

 O valor de compra hedônico está associado a fantasia, a diversão, e as 

emoções, logo o produto adquirido pode vir a ter um papel secundário, pois o 

consumidor pode privilegiar as sensações causadas pelo ambiente assim como pelo 

produto (RAJAGURU e MATANDA, 2011). Rieping (2012) argumenta que o valor de 

consumo hedônico deriva das forças psicológicas que encorajam os consumidores a 

participar de compras, ainda têm a habilidade de expressar significados que 
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ultrapassam os aspectos tangíveis. Logo, o consumidor hedonista é aquele indivíduo 

que busca a experiência como fator resultante de prazer. 

 Durante a aplicação dos questionários observou-se que muitos dos clientes 

que compram repetidamente na loja, são clientes que durante a apresentação de 

seu trabalho expuseram os artigos que a loja vende, logo o cliente final acabou 

escolhendo um desses produtos e cliente apenas comprou em seu nome, mas a 

mercadoria ainda era para um terceiro. Então este não teve experiência de consumo 

hedônica com a aquisição deste produto. 

4.2.4.3 Associação entre Valor de Consumo Social/Simbólico e Lealdade 

 

A tabela 05 apresenta a Correlação de Pearson entre os Construtos Valor de 

Consumo Social/Simbólico e Lealdade. O valor da correlação foi r=-0,030; p=0,627. 

Pode-se concluir que não existe associação entre os dois construtos, nesta amostra 

observada. 

 VC 

Social/Simbólico 

Lealdade 

                         Correlação de  Pearson 

VC                      Sig. (2-tailed) 

Social/Simbólico N 

                           Correlação de Pearson 

Lealdade             Sig. (2-tailed) 

                            N                             

1 

 

257 

-,030 

,627 

257 

-,030 

,627 

257 

1 

 

257              

Tabela 05: Correlação de Pearson entre Valor de Consumo Social/Simbólico e 
Lealdade 
Fonte: dados da pesquisa, 2012 

 

Assim como os Valores de Consumo Utilitário e Hedônico não geram lealdade 

para com a loja, o Valor de Consumo Social/Simbólico também não apresenta 

relação entre os construtos. Quer dizer que os clientes que compram na loja, não a 

veem como símbolo de status perante a sociedade, desta forma o valor de consumo 

social/simbólico não gera a lealdade do consumidor. 

Os estudos de Sheth et al. (1991); Sirgy et al. (2000); Sweeney e Soutar 

(2001) e Lima (2009) mencionam que o fato ou o comportamento dos consumidores 
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frequentarem ou utilizarem um produto ou serviço de determinada loja, expressa 

como estes indivíduos querem e desejam ser vistos pelas outras pessoas ou como 

desejam se ver, torna o cliente leal, pois se ele compra em determinada loja, fala ou 

demonstra que compra mostra, o seu status, mostra você é como cliente, como 

pessoa, tornando-se leal. 

Em muitas ocasiões o consumidor não gosta de determinada loja, do 

atendimento, dos produtos, mas acaba usando para demonstrar suas condições 

financeiras e status para toda a sociedade. Ritamaki et al. (2006), afirma que este 

valor, aumenta a auto-estima e o status do consumidor, esse aumento de status é 

atingido usando as características simbólicas, para que se possa comunicar indícios 

de posição ou associação para outros. 

Desde 1983, quando Solomon (2002) realizou uma pesquisa, já identificou 

que as experiências de consumo às vezes podem ser carregadas de significados 

pessoais tão importantes para os consumidores, e Belk (1988), acabou 

complementou dizendo que elas são caracterizadas como “sagradas ou mágicas”. 

Este estudo seguiu a sugestão de Lima (2009), de avaliar o valor de consumo 

Social/Simbólico de forma separada dos demais valores, pois, observou-se que as 

pessoas em todo o mundo estão cada vez mais preocupadas com sua imagem. 

Logo, a preocupação de como se é visto diante da sociedade é mais observada. A 

maneira como se veste, as lojas onde compra, remetem para a sociedade, o caráter, 

as condições financeiras.  

4.2.4.4 Correlação entre Valor de Consumo (geral) e Lealdade 

 

A tabela 06 apresenta a correlação de Pearson entre os Valores de Consumo 

(geral) e Lealdade. O valor da correlação foi r=-0,081 com p=0,196. Pode-se concluir 

que não existe associação entre os construtos, nesta amostra observada. 
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 Lealdade Valor de Consumo 

                          Correlação de Pearson 

Lealdade           Sig. (2-tailed) 

                          N 

Valor de             Correlação de Pearson 

Consumo           Sig. (2-tailed) 

                          N 

1 

 

257 

-,081 

,196 

257 

-,081 

,196 

257 

1 

 

257 

Tabela 06: Correlação de Pearson entre os Valores de Consumo (geral) e a 
Lealdade 
Fonte: dados da pesquisa, 2012 
 

 Os resultados obtidos da pesquisa de Lima (2009), confirmaram os resultados 

dos estudos de Mano e Oliver, (1993); Francis e White, (2004); Babin et al., (2005); 

Cottet et al., (2006); Ritamaki et al., (2006), os quais confirmaram a relação que 

existe entre os valores de consumo (hedônico, utilitário e social/simbólico) com a 

satisfação, desta forma sabe-se que um dos antecedentes da lealdade é a própria 

satisfação. Logo, o cliente satisfeito é um cliente leal. Na presente pesquisa 

observou-se que mesmo analisando os valores de consumo em conjunto, constatou-

se que os valores de consumo analisados de forma conjunta não possuem relação 

com a lealdade do cliente. 

 Vigaray e Hota (2008), argumentam que os valores ajudam a explicar e 

compreender o comportamento do consumidor, pois eles desempenham um papel 

central nas estruturas cognitivas dos consumidores e por causa de sua suposta 

estabilidade ao longo de um período de tempo geram a lealdade. Oliver (1999) 

menciona que a lealdade do consumidor decorre não só do que o produto ou serviço 

é, mas também do que ele faz para o usuário através da interação e da experiência 

de consumo.  

  

4.2.5 Testes de diferenças de média entre variáveis demográficas e os 
construtos Qualidade Percebida e Emoções 

 

As médias dos construtos Qualidade Percebida e Emoções por faixa etária e 

faixa de renda seriam testadas com a técnica estatística ANOVA One Way (análise 

de Variância com um fator). Como o requisito de os dados serem normalmente 
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distribuídos não foi atendido (tabela 6), o que deixa os resultados do teste inválidos, 

foi utilizada então na análise, o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis, que tem o 

mesmo propósito que a ANOVA, porém é um teste de distribuição livre, ou seja, 

nenhuma suposição sobre a distribuição dos dados é necessária. 

 

 Kolmogorov-Smirnovª Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig Statistic Df Sig 

Qualidade 

Percebida 

VC Utilitário 

VC Hedônico 

VC 

Social/Simbólico 

Emoções 

Lealdade 

,401 

 

,336 

,411 

 

,319 

,513 

,262 

257 

 

257 

257 

 

257 

257 

257 

,000 

 

,000 

,000 

 

,000 

,000 

,000 

,643 

 

,720 

,668 

 

,761 

,329 

,820 

257 

 

257 

257 

 

257 

257 

257 

,000 

 

,000 

,000 

 

,000 

,000 

,000 

Tabela 07: Teste de Normalidade dos Dados - Lilliefors Significance Correction 
Fonte: dados da pesquisa, 2012 

 

 
   Pode-se observar na tabela 07 que tanto o teste Kolmogorov-Smirnov 

quanto o teste de Shapiro-Wilk rejeitam a hipóteses de normalidade dos dados, para 

todos os construtos, pois o valor –p é menor que 0,05 (coluna Sig. na tabela). 

   Isso significa que a faixa etária dos respondentes da pesquisa e a faixa de 

renda tem significância com as dimensões Qualidade Percebida e Emoções, em 

outras palavras entende-se que clientes com maior faixa etária percebe as emoções 

e a qualidade percebida de maneira mais ou menos acentuada que um cliente com 

faixa etária menor. O mesmo acontece com relação as emoções, um cliente com 

menor idade percebe ou sente as emoções de maneira diferenciada para este setor 

analisado. 

4.2.5.1 Faixa Etária x Qualidade Percebida 

 

Utilizou-se o teste Kruskal-Wallis para comparar as variáveis faixa etária e 

qualidade percebida entre os entrevistados. 

Teste Kruskal-Wallis entre faixa etária e Qualidade Percebida 
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Testes Estatísticos 

 Qualidade Percebida 

Qui-Quadrado 

Df 

Asymp. Sig. 

Sig. Exato 

Ponto de Probabilidade 

 

5,673 

3 

,129 

,129 

,000 

a. Teste Kruskal Wallis  

b. Variável Grupo: Faixa Etária 

Tabela 08: Teste entre faixa etária e Qualidade Percebida 

 

O valor do teste Kruskal-Wallis foi 5,673 com valor-p=0,129; não significativo. 

Isto indica que as diferenças entre os escores médios do construto qualidade 

percebida nas faixas etárias não são estatisticamente significativas. 

Isso significa que a faixa etária dos respondentes não tem relação com a 

qualidade percebida, com outras palavras entende-se que clientes com maior faixa 

etária entende a qualidade percebida de maneira mais ou menos acentuada que um 

cliente com faixa etária menor.  

Jiang e Wang (2006), mencionam que a qualidade percebida é a avaliação 

dos consumidores sobre o desempenho do produto ou serviço recebido, através de 

sua satisfação. Desta forma, o cliente satisfeito torna-se um cliente leal. Uma 

organização que visa desenvolver a estratégia baseada na qualidade percebida para 

aumentar a taxa de lealdade dos seus clientes, também precisa conhecer quais 

aspectos da qualidade dos produtos/serviços são mais importantes (Lima, 2011). 

Para mensurar a qualidade percebida, este estudo utilizou-se da proposta de 

Lima (2009) utilizando somente as dimensões: (1) acesso e estacionamento, 

qualidade e preço, mix de produtos, arquitetura e atmosfera da loja, comodidade e 

conveniência, atendimento e composto promocional, horário de atendimento, infra-

estrutura, localização. Para avaliar essas dimensões, utilizou-se os testes de 

Kruskal-Wallis, os testes de normalidade dos dados de Kolmogorov-Smirnov e 

Shapiro-Wilk, com a intenção de identificar se a diferença de faixa etária e diferença 
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de renda relaciona-se como a forma que os clientes veem a qualidade percebida, 

assim como as emoções, conforme apresenta-se o gráfico 10, a seguir. 
 

 

 

Gráfico 10: Média do Construto Qualidade Percebida por Faixa Etária 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 

 

Pode-se observar no gráfico 10, que apesar da média dos escores do 

construto qualidade percebida ter sido um pouco maior na faixa etária dos 40 aos 59 

anos, esta diferença não foi estatisticamente significativa. Percebe-se então que a 

faixa etária dos clientes não interfere na percepção da qualidade percebida, desta 

forma, os clientes considerados mais experientes veem a qualidade percebida como 

os clientes mais novos ou mais velhos. 
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Gráfico 11: Média com Intervalo de Confiança do Construto Qualidade Percebida por 
Faixa Etária 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 

 

 
O Gráfico 11 apresenta as médias do construto qualidade percebida seguido 

das barras de erro. As barras que se sobrepõem indicam que não existem 

diferenças entre esses grupos. Nenhuma faixa etária se diferenciou da outra 

significativamente. 

Pode-se observar durante a aplicação dos questionários que os clientes com 

faixa etária entre os 40 a 59 anos, além de responderem ao questionário, falaram 

sobre alguns dos quesitos questionados. Grande parte deles, fizeram comentários 

com relação ao estacionamento, que não estão satisfeitos porque em determinados 

horários está sendo difícil de encontrar vagas, logo que a empresa não possui 

estacionamento próprio, utiliza-se de estacionamento público, tornando ainda mais 

difícil o acesso. Com relação a estrutura, foi colocado em questão que a loja não é 

climatizada, sendo muito calor no interior dela, e como existe grande variedade de 

produtos, muitos estão mal expostos na loja, dificultado o acesso.  
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Alguns dos clientes chegaram a comentar com relação ao atendimento, 

aquele que não costuma comprar com um vendedor específico, tem dificuldades no 

atendimento, pois muitas vezes entra na loja, olha, e ele mesmo se atende. 

 

4.2.5.2 Faixa etária x Emoções 

 

Com o avanço dos estudos do comportamento do consumidor, também 

cresceu a importância das emoções nesse contexto. Definida por Bagozzi et al. 

(1999), a emoção é um estado mental de prontidão que surge de avaliações 

cognitivas de eventos ou pensamentos, Lima (2009) complementa o pensamento 

afirmando que este estado mental muitas vezes vem acompanhado por processos 

fisiológicos e expressada frequentemente fisicamente como em gestos, postura, 

características faciais, alteração no tom de voz, ou em comportamentos específicos. 

Alguns comportamentos são perceptíveis a olho nu e outros não, mas podem se 

tornar visíveis (ESTEVES, 2010). Desta forma, optou-se então em saber se os 

dados sócios-demográficos (faixa etária e faixa de renda) interferem na forma como 

o consumidor percebe as emoções durante a compra/consumo. 

 A tabela 09, aponta os resultados do teste estatístico de Kruskal-Wallis, que 

tem o mesmo proposito que a Anova, porém é um teste de distribuição livre.  

Testes Estatísticos 

 Emoções 

Qui-Quadrado 
Df 
Asymp. Sig. 
Sig. Exato 
Ponto de Probabilidade 

7,246 
3 

,064 
,065 
,000 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Variável Grupo: Faixa Etária 
Tabela 09: Teste Kruskal-Wallis entre Faixa Etária e Emoções 

 

Como percebe-se na tabela 09, o valor do teste Kruskal-Wallis foi 7,246 com 

valor-p=0,065; não significativo. Isto indica que as diferenças entre os escores 

médios do construto emoções nas faixas etárias não são estatisticamente 

significativas. 
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Gráfico 12: Média do Construto Emoções por Faixa Etária 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 
 

 Observa-se no gráfico 12 que apesar da média dos escores do construto 

emoções ter sido um pouco maior na faixa etária dos 15 aos 24 anos, esta diferença 

não foi estatisticamente significativa. 

Ao analisar as percepções sobre emoções e a sua relação com o consumo 

percebe-se que as emoções são inerentes ao cotidiano de qualquer consumidor, 

seja ele homem ou mulher, velho ou jovem, rico ou pobre, independentemente do 

que efetivamente se denomine como emoção (TREVISAN, 2004). 
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Gráfico 13: Média com Intervalo de Confiança do Construto Emoções por Faixa 
Etária 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 
 

O Gráfico 13 apresenta as médias do construto emoções seguido das barras 

de erro. As barras que se sobrepõem indicam que não existem diferenças entre 

esses grupos. Nenhuma faixa etária se diferenciou da outra significativamente. 

4.2.5.3 Faixa de renda X Qualidade Percebida 

Testes Estatísticos 

 Qualidade Percebida 

Qui-Quadrado 

Df 

Asymp. Sig. 

Sig. Exato 

Ponto de Probabilidade 

1,405 

2 

,495 

,484 

,001 
 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Variável Grupo: Faixa de Renda 
Tabela 10: Teste Kruskal-Wallis entre Faixa de Renda e Qualidade Percebida 
 

 



 79 

O valor do teste Kruskal-Wallis foi 1,405 com valor-p=0,484; apresenta que 

não existe significância. Isto indica que as diferenças entre os escores médios do 

construto qualidade percebida nas faixas de renda não são estatisticamente 

significativas. 

 

Gráfico 14: Média do Construto Qualidade Percebida por Faixa de Renda 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 
 

 

Apesar da média dos escores do construto qualidade percebida ter sido 

levemente maior nos que ganham de 4 a 10 salários mínimos, esta diferença não foi 

estatisticamente significativa. 
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‘  

Gráfico 15: Média com Intervalo de Confiança do Construto Qualidade Percebida por 
Faixa de Renda 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012 
 

 

O Gráfico 15 apresenta as médias do construto qualidade percebida seguido 

das barras de erro. As barras que se sobrepõem indicam que não existem 

diferenças entre esses grupos. Nenhuma faixa de renda se diferenciou da outra 

significativamente. 

 

4.2.5.4 Faixa de Renda X Emoções 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Testes Estatísticos 

 Emoções 

Qui-Quadrado 

Df 

Asymp. Sig. 

Sig. exato 

Ponto de Probabilidade 

2,079 

2 

,354 

,366 

,009 

a. Teste Kruskal Wallis  

b. Variável Grupo: Faixa de Renda 

Tabela 11: Teste Kruskal-Wallis entre faixa de renda e emoções  

 

O valor do teste Kruskal-Wallis foi 2,079 com valor-p=0,366; não significativo. 

Isto indica que as diferenças entre os escores médios do construto emoções nas 

faixas de renda não são estatisticamente significativas. 
 

Aqui os escores foram praticamente os mesmos nas três faixas de renda. 

 

 
Gráfico 16: Médias entre o construto Faixa de Renda x Emoções 
Fonte:  Dados da pesquisa, 2012 
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O Gráfico 16 apresenta as médias do construto emoções seguido das barras 

de erro. As barras que se sobrepõem indicam que não existem diferenças entre 

esses grupos. Nenhuma faixa de renda se diferenciou da outra significativamente. 

Em resumo, para o público pesquisa, a faixa de renda assim como a faixa 

etária não interfere na forma como o cliente avalia suas emoções e a qualidade 

percebida durante o consumo nesta organização. 

4.2.6 Verificação das Hipóteses 

 

No quadro 05, apresentam-se as hipóteses abordadas neste estudo: 

 

Hipótese Situação Comentários 

 

 

H1: Há relação entre o 

Valor de Consumo 

Hedônico e a Lealdade. 

 

 

 

Rejeitada 

A hipótese foi rejeitada 

com base nas análises de 

Correlação de Pearson, 

que mostrou não 

associação entre os dois 

construtos, ou seja, o fato 

do cliente comprar quando 

está com o sentimento 

hedônico aflorado não 

está associado com a 

lealdade. 

 

 

H2: Há relação entre o 

Valor de Consumo 

Utilitário e a Lealdade. 

 

 

 

Rejeitada 

A hipótese foi rejeitada 

com base nas análises de 

Correlação de Pearson, 

que mostrou não existir 

relação entre os dois 

construtos, ou seja, a 

lealdade não se associa 

com a utilidade do 

produto/serviço. 

  A hipótese foi rejeitada 
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H3: Há relação entre o 

Valor de Consumo 

Social/Simbólico e a 

Lealdade. 

 

 

Rejeitada 

com base nas análises de 

Correlação de Pearson, 

que mostrou não existir 

relação entre os dois 

construtos, ou seja, 

quando um cliente compra 

com a intenção de mostrar 

como querem ser vistos, 

não faz que se tornem leal 

a loja. 

 

 

H4: A faixa etária dos 

clientes afeta 

significativamente a 

Qualidade Percebida. 

 

 

 

Rejeitada 

A hipótese foi rejeitada 

com base nos resultados 

do teste de Kruskal-Walis, 

que mostrou não existir 

relação entre os dois 

construtos, ou seja, a faixa 

etária dos clientes não 

interfere na percepção da 

Qualidade Percebida. 

 

 

H5: A faixa etária dos 

clientes afeta 

significativamente as 

emoções. 

 

 

 

Rejeitada 

 

A hipótese foi rejeitada 

com base nos resultados 

do teste Kruskal-Wallis, 

que mostrou não existir 

relação entre os dois 

construtos, ou seja, a faixa 

etária dos clientes não 

interfere na percepção 

das Emoções. 

 

 

H6: A renda dos clientes 

afeta significativamente a 

Qualidade Percebida. 

 

 

 

Rejeitada 

A hipótese foi rejeitada 

com base nos resultados 

do teste Kruskal-Wallis, 

que mostrou não existir 

relação entre os dois 
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construtos, ou seja, a faixa 

salarial dos respondentes 

não interfere na qualidade 

percebida. 

 

 

H7: A renda dos clientes 

afeta significativamente as 

Emoções. 

 

 

Rejeitada  

 

A hipótese foi rejeitada 

com base nos resultados 

encontrados através do 

teste Kruskal-Wallis, que 

mostrou que a diferença 

entre os escores médios 

do construto emoções nas 

faixas de renda não são 

estatisticamente 

significativas. 

Quadro 05: Situação das hipóteses da pesquisa 
Fonte: própria autora 
 

Os resultados obtidos nesta pesquisa não corroboram com a teoria, pois 

menciona que um cliente quando compra levando em consideração os valores de 

consumo se tornam clientes satisfeitos consequentemente tornando-se leais com a 

empresa, diante dos resultados encontrados nesta pesquisa observou-se que não 

existem diferenças significativas entre os valores de consumo e a lealdade nos 

clientes referenciados para esta pesquisa. 

Percebe-se porém, que os clientes respondentes desta pesquisa, são 

pessoas de classes mais humildes, portanto um dos motivos para os resultados não 

atingirem significância podem estar entrelaçados com este quesito, pois se não 

possuem conhecimento, podem não terem compreendido o que se pretendia 

analisar com a aplicação do questionário aplicado. Ainda assim, muitos dos clientes 

que compram na loja, não compram lá por estarem satisfeitos com a loja, com os 

produtos, ou mesmo com o atendimento, pois como é uma loja de que possui um 

mix de produtos muito grande, faz com que este acabam indo até lá porque sabem 

que irão encontrar o que precisam. 
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As hipóteses testadas foram rejeitadas, fazendo com que fosse necessário 

realizar, o próximo tópico, o qual apresenta a discussão destes resultados, com o 

objetivo de esclarecer alguns pontos desta pesquisa. 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste tópico são discutidos os resultados desta pesquisa, as análises foram 

feitas com o apoio da literatura e com base nos resultados encontrados, buscando 

favorecer os estudos sobre Valores de Consumo, Qualidade Percebida, e Emoções. 

A discussão acerca dos resultados encontrados sobre os Valores de 

Consumo baseiam-se no entendimento de que os clientes quando compram um 

produto ou serviço, compram com base nos valores que são criados pelas compras 

já realizadas, ou seja, o valor para o cliente não é mais decorrente somente dos 

produtos e serviços em si, mas pelo que é criado durante a negociação juntamente 

com a interação e experiência de consumo (HOLBROCK, 1994). 

Utilizando-se os resultados da pesquisa, percebe-se que apesar de a 

literatura “apontar” o caminho para criar a lealdade do consumidor, muitas empresas 

não tem conseguido, ou não tem se esforçado o suficiente, para utilizar todos os 

mecanismos disponíveis para obtenção desta. Percebe-se que muitas das empresas 

acabam restringindo os obstáculos básicos de lealdade, que lhes custam poucos 

investimentos, mas também não garantem os melhores resultados possíveis. 

A lealdade do consumidor deixou de ser algo impossível, e transformou-se em 

algo necessário para todas as empresas, pois ela é entendida como um persistente, 

coerente e duradouro viés que resiste à pressão exercida pelas situações e 

concorrentes (LICHTLÉ e PLICHON, 2008). Inicialmente tinha-se a lealdade do 

consumidor, que era traduzida pela atitude do cliente retornar a comprar na empresa 

onde já comprou outras vezes, no entanto, em 1978 Jacoby e Chesnut sugeriram 

que o termo lealdade seja visto sob três perspectivas diferentes, sendo perspectiva 

comportamental, atitudinal e composta. Entende-se que a perspectiva 

comportamental constitui-se a partir do ponto de vista de que um consumidor é fiel 

quando ele compra regularmente a mesma marca. Para a perspectiva atitudinal o 

cliente leal é aquele que tem atitudes favoráveis em relação à marca, e a 

perspectiva composta é formada pela junção das duas, a qual é entendida como um 

somatório das perspectivas atitudinal e comportamental. Tão logo percebe-se que 
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um cliente torna-se leal com a empresa a medida que seus comportamentos são 

percebidos, mas ainda a lealdade também constitui-se através de valores que o 

consumidor percebe-se em relação a marca ou ao produto. 

Estes valores têm o potencial para ajudar a esclarecer o entendimento das 

motivações dos consumidores e podem apontar para a base da racionalidade ou 

psicologia dos processos de decisão (Kahle, 1996). Os valores de consumo podem 

ser divididos em 3 dimensões, como aborda Lima (2009), sendo: 

 Valor de Consumo Hedônico: que caracteriza-se pelo prazer do 

consumo de produtos e serviços que proporcionem prazer intrínseco; 

 Valor de Consumo Utilitário: é baseada na suposição de que os 

consumidores são racionais no momento das resoluções dos 

problemas. Nesta lógica funcional, são incorporadas 3 dimensões: 

econômica, sendo que está presente nela o preço, a dimensão da 

economia de tempo; e a dimensão da variedade, estando presente 

nela a seleção da mercadoria ou tipo de serviço; 

 Valor de Consumo Social/Simbólico: este valor tem o poder de 

adicionar, mesclar, incorporar ou reforçar o modo como o consumidor 

pensa sobre si. Pelo fato dos consumidores frequentarem ou utilizarem 

um produto ou serviço de determinada loja, esse comportamento 

expressa como estes, como indivíduos, querem e desejam ser vistos 

pelos outros e como eles querem e desejam se ver.  

 

Acerca das 3 dimensões citadas anteriormente, nota-se que o verdadeiro 

“trabalho” das organizações está utilizando destas para tornar seu cliente leal, no 

entanto esta pesquisa não conseguiu chegar a este resultado, um dos motivos pode 

estar relacionado ao ramo da atividade desta empresa, haja vista que os clientes 

não trocam seus móveis e sua decoração com frequência, provável que este seja 

um fator limitador para não ter se chegado a um resultado significativo. No entanto, 

observou-se que a maioria dos clientes estão satisfeitos com a loja, devido ao 

questionamento feito, isso deve-se ao fator de esta ter uma grande variedade de 

produtos, e preços praticados pela mesma. 
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4.4 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

Este trabalho torna-se interessante visto a crescente busca pela lealdade do 

cliente dentro das estratégias do marketing adotadas pelas empresas de comércio 

varejista, em face ao crescimento que o setor tem apresentado na última década, 

assim como em termos de concorrência e competitividade.  

Apesar deste estudo não ter encontrado relação entre os valores de consumo 

hedônico, utilitário e social/simbólico com a lealdade do consumidor dentro da 

amostra pesquisada, percebeu-se que muitas vezes os empresários perdem 

oportunidades de gerar lealdade em seus clientes por não investir no ambiente da 

loja, assim como no estacionamento que a mesma oferece, por a loja não ter boa 

aparência física, o que é de suma importância para a organização, que é confirmado 

pela literatura (HASTREITER et al., 1999; JIANG e WANG, 2006; LIMA, 2009). 

Entende-se também, através da literatura levantada que os investimentos no 

ambiente da loja podem trazer benefícios para os seus clientes, bem como para a 

própria empresa, pois mesmo que os clientes não se tornem leais para com ela, 

desta forma resultando em resultados financeiros positivos, como sendo uma 

garantia de faturamento, mas acabando fazendo a famosa propaganda boca-a-boca, 

pois quando visitarem a loja, e esta lhes oferecer um ambiente agradável, preços 

atrativos, os funcionários sendo corteses, estarão fazendo a tão famosa propaganda 

boca-a-boca, sendo que está ainda é uma das melhores formas de divulgar uma 

empresa, pois a mesma não estará tendo custos para fazer tal divulgação e assim 

estarão tendo uma lucratividade mais atrativa. 

Os gerentes ou gestores de marketing da empresa, através dos resultados 

encontrados, podem trabalhar e utilizar as questões de qualidade percebida e das 

emoções, dos valores de consumo como componentes formadores da lealdade do 

seu cliente. 

Pelo resultado apresentado, os valores de consumo são compostos pelas 

dimensões: hedônica, utilitária e social/simbólica, pode-se destacar que através dos 

benefícios que os consumidores associam com estas dimensões, o conceito valor de 

consumo pode ser utilizado como uma ferramenta administrativa no planejamento 

das propagandas e das promoções, bem como das estratégias de segmentação, da 

administração estratégica, e como um importante fator capaz de proporcionar aos 
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consumidores experiências de consumo pautadas na praticidade, no entretenimento, 

e que ao mesmo tempo sejam memoráveis e impregnadas de significados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São apresentadas neste capítulo as conclusões referentes ao estudo, entre 

as relações da qualidade percebida, das emoções, e dos valores de consumo 

utilitário, hedônico e social/simbólico com a lealdade através de análises dos 

questionários respondidos pelos clientes da Santa Rita Decor. Vale ressaltar que as 

conclusões são apresentadas para contemplar e responder os objetivos específicos 

deste estudo. Finaliza-se este capitulo apresentando as limitações e sugestões para 

trabalhos futuros. 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa objetivou analisar a influência dos Valores de Consumo 

Hedônico, Utilitário e Social/Simbólico na Lealdade do consumidor em uma empresa 

de varejo têxtil para tapeçaria.  

A pesquisa iniciou em fontes de referências bibliográficas de relevância na 

academia, utilizando-se de artigos nacionais e estrangeiros, para que fosse possível 

conhecer conceitos como Valores de Consumo, Valor de Consumo Hedônico, Valor 

de Consumo Utilitário, Valor de Consumo Social/Simbólico, Lealdade, Qualidade 

Percebida e Emoções, assim como a relação entre as variáveis. 

O objetivo geral foi atendido, conforme a pesquisa foi realizada com base nos 

levantamentos teóricos, analisando-se as influências dos valores de consumo na 

avaliação da lealdade do consumidor. A utilização do questionário em parte 

adaptado de Lima (2009) permitiu a concretização deste objetivo, por meio da 

análise das respostas dos consumidores da empresa, participantes da amostra. 

Em relação à contribuição teórica, pode-se perceber que os resultados de 

Espinoza e Nique (2003), Jiang e Wang (2006), Ritamaki (2006), Lima (2009), Lima 

et al. (2011), revelam que a satisfação do cliente, é compreendida das dimensões, 

Qualidade Percebida, Emoções e Valores de Consumo. Lima (2011), então 

relacionou os valores de consumo hedônico, utilitário e social/simbólico com a 

satisfação do consumidor, deixando desta forma, algumas lacunas a serem 

preenchidas.  
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Esta pesquisa então, preencheu as lacunas deixadas no trabalho de Lima 

(2011), a qual uma delas seria analisar os valores de consumo de forma separada, o 

que não foi considerada na pesquisa anterior e também relacionar as dimensões 

hedônico, utilitário e social/simbólico com outras dimensões. Desta forma, optou-se 

então pelo uso da dimensão lealdade, logo que a satisfação é um antecedente da 

mesma, Lima (2011), menciona que o cliente satisfeito é um cliente leal. 

Na fundamentação teórica desta dissertação foram encontrados estudos com 

implicações gerenciais como Park e Rabolt (2009); Lima (2009); Lima et al. (2011); 

Sindhav e Adidam (2012), que corroboram com a defesa entre o envolvimento dos 

valores de consumo e a satisfação, porém estas são analisadas de forma conjunta. 

No entanto, ainda no início deste estudo foi possível verificar que existem lacunas 

entre a conceituação do tema e a realidade das empresas estudadas e apesar de 

esta dissertação ter-se baseado em várias pesquisas nacionais e internacionais, não 

se encontrou nenhuma pesquisa integrando os valores de consumo de forma 

separada juntamente com a lealdade do consumidor. Nesse sentido, esse trabalho 

contribuiu para a redução dessas lacunas pois investigou a influência dos valores de 

consumo com a lealdade do consumidor, num ambiente de varejo. 

Com relação ao primeiro objetivo específico, que foi identificar a qualidade 

percebida, as emoções, os valores de consumo Hedônico, Utilitário e 

Social/Simbólico e a Lealdade junto aos clientes, percebe-se que os clientes 

conseguem ver a qualidade percebida e as emoções no momento da compra, pois 

em muitos momentos retornam a loja por identificar uma das formas como foram 

mensuradas essas dimensões. 

Em um segundo momento aparecem os valores de consumo Utilitário, pois 

muitos clientes retornam a loja devido a necessidade de adquirir algum produto que 

esta tenha disponível para revenda. E por último vem o valor de Consumo Hedônico, 

pois muitos dos clientes afirmaram que procuram a loja por estar precisando de 

algum item que ela possui, mas acabam comprando algo a mais por estarem 

desempenhando algum sentimento dentre de si.  

Com relação ao segundo objetivo específico, que era verificar a relação entre 

o Valor de Consumo Hedônico na lealdade, chegou-se aos resultados que não 

existem significâncias entre esses dois construtos.  
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Quanto ao terceiro objetivo específico, que era avaliar a relação entre o Valor 

de Consumo Utilitário e a lealdade, os resultados encontrados não mostraram 

significância entre as variáveis. 

Com relação ao quarto objetivo específico, que era descrever a relação entre 

o Valor de Consumo Social/Simbólico na lealdade, os resultados encontrados 

mostraram que, não existem significâncias entre esses dois construtos. Esta 

hipótese pode não ter sido comprovada devido aos indícios (motivação e contexto 

da pesquisa) sugeridos para a não confirmação da Lealdade com o valor de 

consumo utilitário. Se levarmos em consideração que muitos dos clientes acabam 

frequentando a loja para retirar um tecido que o cliente escolheu, ou mesmo porque 

ele está frequentando a loja por alguma falta de opção de onde comprar 

determinado item. 

Em relação ao último objetivo específico, que era apresentar as influências 

dos dados demográficos faixa etária e faixa de renda com a Qualidade Percebida e 

as Emoções a relação entre o Valor de Consumo Social/Simbólico na lealdade, o 

mesmo foi atendido, verificou-se que os dados sócio-demográficos dos 

respondentes não influenciam na Qualidade Percebida e nas Emoções, portanto, 

nesta pesquisa observou-se que a faixa etária, bem como a faixa de renda não tem 

influência sobre a maneira como o cliente percebe o ambiente da loja, mix de 

produtos, preços, estacionamento.  

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Algumas limitações foram encontradas, principalmente no seu caráter inicial, 

ou seja, os construtos de mensuração da Qualidade Percebida, das Emoções, dos 

Valores de Consumo Utilitário, Hedônico e Social/Simbólico assim como o construto 

da Lealdade não demonstraram bons resultados psicométricos. Esses construtos 

merecem a adição de novas variáveis ou reavaliação das dimensões, pois, a 

confiabilidade estatística foi baixa e para utilizar o questionário optou-se por aplicar 

outros tratamentos estatísticos. 

Outra limitação encontrada por este trabalho aconteceu pela formação da 

amostragem da pesquisa. Embora se tenha obtido um número expressivo de 
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entrevistados, é importante enfatizar que este estudo foi conduzido pela pesquisa 

não probabilística, o que impede a generalização dos resultados encontrados.  

O questionário utilizado foi adaptado de Lima (2009) a qual aplicou num 

ambiente de shopping center, sendo um público variado, aplicando o questionário 

para um público específico, as dimensões não mostraram confiabilidade.  

Outro importante fator limitador é o tamanho do questionário, pois os clientes 

se prontificaram logo de imediato em responder, mas com o passar das questões, 

acabaram se cansando, sendo que possivelmente já não responderam o 

questionário com seriedade, mas sim de qualquer forma para terminar de imediato, 

isso pode ter contribuído para que os resultados não se tornassem significantes.  

Por fim coloca-se como fator limitador a questão do comércio, sendo que 

estes clientes não trocam a decoração de sua casa a todo instante. 

5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Após esta pesquisa ser realizada, percebeu-se que ainda há muito a avançar 

na compreensão sobre a qualidade percebida e as emoções, bem como sobre os 

três valores de consumo hedônico, utilitário e social/simbólico e a lealdade. O tema 

ainda considerado emergente necessita ser aprofundado e testado sob diferentes 

dimensões. Desta forma surgindo muitas lacunas que necessitam ser preenchidas 

para compreensão total sobre o tema. Sendo assim, apresentam-se as seguintes 

sugestões para trabalhos futuros: 

Indica-se a reaplicação dos construtos aqui estudados em outras esferas e 

diferentes tipos de consumidores. Este trabalho optou por clientes de uma empresa 

específica, sendo comércio varejista de artigos para decoração, tapeçaria e 

sapataria. Vale destacar que outros grupos devem ser avaliados, como por exemplo: 

clientes de uma boutique de roupas, clientes de uma boutique de móveis, calçados, 

pois essas atitudes de consumo podem ser exclusivas desse perfil. 

Esta pesquisa optou por aplicar a pesquisa exclusivamente com os clientes 

da filial de Cascavel – PR, porém é importante que outras realidades e regiões 

sejam pesquisadas, a fim de possibilitar comparação dos resultado, existe a 

possibilidade das diferenças culturais influenciarem nos resultados. As atitudes de 

consumo podem ser diferentes entre as demais cidades e estados do país. 
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Principalmente se for de outro estado, pois a cultura entre os dois pode ser 

diversificada. A amostra deste trabalho era composta por todos as classes de 

clientes da empresa, e talvez, diferentes atitudes sejam encontradas em clientes de 

um ramo específico, exemplo, somente os tapeceiros, ou somente os decoradores. 

Outra sugestão pertinente cabe a trabalhos futuros, sendo reaplicada a 

pesquisa mas utilizando-se de uma metodologia Quali-Quanti, já que muitos dos 

respondentes do questionário queriam deixar explícita suas ideias com relação as 

questões expostas no questionário. 

E por fim sugere-se ainda, a necessidade de averiguar as razões que levaram 

as relações entre os Valores de Consumo Hedônico, Utilitário e Social/Simbólico e a 

Lealdade não serem significativas, visto que este resultado difere das conclusões 

encontradas na literatura sobre o tema. 
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APÊNDICE  

Questionário        Entrevistador: __________________       N. ____________ 

Data: ______       Dia Semana: ______________________Hora _____:_____ 

 

Bom dia/Boa tarde. Estou realizando uma pesquisa para o Mestrado em 

Administração da Univali, no intuito de descobrir o que leva a lealdade do 

consumidor dos clientes da Santa Rita Décor. Gostaria muito de contar com a sua 

colaboração. Desta maneira, Gostaria que você respondesse algumas perguntas. 

Pensando sempre na loja, responda as perguntas que seguem: 

1.Com qual frequência costuma vir a esta loja? (Marcar um X na resposta) 

1.1  Todos os dias 1.3 Pelo menos 1 vez na semana 1.5 Pelo menos 1 

vez por mês 

1.2  Pelo menos 3 

vezes na semana 

1.4 Pelo menos 1 vez a cada 15 

dias 

1.6 Menos de 1 vez 

por mês  

2.Qual o principal motivo que trouxe você à loja? (Marcar um X na resposta) 

2.1 Pesquisar Preço 2.3 Passear, olhar as novidades 2.5 Mix de produtos 

2.2 Fazer compras 2.4 Ver gente/movimento 2.6 Lugar agradável 

de frequentar 

3.Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito, 

atribua a nota que achar conveniente aos itens referentes a loja: 

3.1 Acesso e 

estacionamento 

3.3 Qualidade e preço 3.5 Comodidade e 

conveniência  

3.2 Arquitetura e 

atmosfera da loja 

3.4 Mix de Produtos 3.6 Atendimento e 

composto 

promocional 

4.Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente, atribua a nota que achar conveniente as frases:  

4.1 Presteza no atendimento às reclamações _____ 

4.2 Os funcionários estão sempre dispostos a ajudar _____ 

4.3 Os funcionários passam confiança nas respostas/informações sobre os produtos____ 

4.4 Atenção individualizada aos clientes _____ 

4.5 Os funcionários são cortezes ______ 

5. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo 
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totalmente, atribua a nota que achar conveniente as frases:  

5.1 Os horários de atendimento são convenientes _____ 

5.2 Sistemas e infra-estrutura são modernos e eficazes ____ 

5.3 A loja está bem localizada ______ 

6. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente, atribua a nota que achar conveniente as frases:  

6.1 Eu consegui obter exatamente o que queria nesta visita a loja ____ 

6.2 Enquanto eu estava na loja, eu achei exatamente o(s) item(ns) que procurava ____ 

6.3 Eu me senti desapontado, porque precisarei ir à outra loja ou outro lugar, para finalizar 

minha procura ____ 

6.4 Eu acho que esta visita à loja foi bem sucedida___ 

6.5 A loja foi um bom lugar para visitar, pois obtive rapidamente o que eu queria ____ 

7. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente, atribua a nota a que achar conveniente as frases: 

7.1 Comparada com outra loja, esta tem mais variedade de produtos ___ 

7.2 Fui eficiente ao fazer esta compra  ____ 

7.3 Gastei apenas o tempo necessário para fazer esta compra ____ 

7.4 Fiz esta compra com rapidez _____ 

7.5 O preço que paguei nesta compra compensou o tempo que gastei _____ 

8. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa insatisfeito e 5 muito satisfeito, 

atribua a nota que você achar conveniente para: 

8.1 Os preços praticados estão de acordo com os concorrentes?  

9. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente, atribua a nota que achar conveniente para o que cada um destes 

aspectos significa para você, levando em consideração a frase: para mim a loja 

é: 

9.1 Uma loja de prestígio ____   9.2 Uma loja elaborada _____   9.3 Confiável  ____ 

9.4 Atraente _____                      9.5 Marcante _____                   9.6 Diferenciada _____ 

10. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente, atribua a nota que achar conveniente: 

10.1 Eu me diverti fazendo esta compra _____  

10.2 Eu fiz esta compra porque quis e não por obrigação ____ 

10.3 Esqueci os meus problemas enquanto estive na loja ____ 

10.4 Fazer esta compra foi uma verdadeira distração pra mim _____ 
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10.5 A busca por este produto me deu um grande prazer ____ 

11. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente, atribua a nota que achar conveniente: 

11.1 Eu fantasiei durante a visita a loja _____ 

12. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente, atribua a nota que achar conveniente para o que cada um destes 

aspectos significa para você, levando em consideração a frase: Durante a 

visita a loja, você se sentiu:                                                         (Social/Simbólico) 

12.1 Rico (a) ____ 12.2 Pobre _____   12.3 Bem sucedido (a) ______ 

12.4 Sofisticado (a) _____ 12.5 Seguro (a) ______ 

13. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente, atribua a nota que achar conveniente para:           (Social/Simbólico) 

13.1 Comprar nesta loja é símbolo de status ____ 

14. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa nada e 5 extremamente, atribua a 

nota que achar conveniente para cada uma das frases: 

14.1 Sentiu-se ofuscado pela loja ____  14.2 Sentiu-se encantado com a loja _____ 

14.3 Gosta da possibilidade de poder frequentar a loja repetidamente ____ 

15. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa nada e 5 extremamente, atribua a 

nota que achar conveniente para cada uma das emoções, levando em 

consideração sua experiência de consumo na loja: 

15.1 Irritado(a) ___ 15.2 Tenso(a) ____ 15.3 Apavorado(a) _____ 15.4 Entusiasmado(a) ___ 

15.5 Contente ____ 15.6 Aliviado(a) _____ 15.7 Alegre ____ 15.8 Depressivo (a) ____ 

15.9 Surpreso(a) ____ 15.10 Preocupado(a) ____ 

16. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa nada e 5 extremamente, atribua a 

nota que achar conveniente para cada uma das emoções, levando em 

consideração sua experiência de consumo na loja: 

16.1Frustrado(a) ____16.2Nervoso(a) ____16.3Envergonhado(a) ____ 

1.4Orgulhoso(a)_____ 16.5 Otimista _____ 16.6 Descontente _____ 16.7 Assustado(a)____ 

16.8 Triste ___  16.9 Feliz ____  16.10 Infeliz ____ 

17. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa nada e 5 extremamente, atribua a 

nota que achar conveniente para cada uma das emoções, levando em 

consideração sua experiência de consumo na loja: 

17.1 Espantado(a) ____ 17.2 Corajoso(a) ____ 17.3 Admirado(a) ____ 17.4 Culpado(a) ___ 

17.5 Encantado(a) ____ 17.6 Humilhado(a)___ 17.7 Invejado(a) _____ 17.8 Satisfeito(a)___ 
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17.9 Insatisfeito(a) ____ 17.10 Tranquilo(a) ____ 

18. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa insatisfeito e 5 satisfeito, atribua a 

nota que você acha conveniente para: 

18.1  Como você avalia sua satisfação com a loja? 

19. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa muito abaixo das minhas 

expectativas e 5 significa muito acima das minhas expectativas, atribua a nota 

que você achar conveniente para: 

19.1 Como você avalia a sua visita a loja? ____ 

19.2 Como você avalia a sua próxima visita a loja? ____ 

20. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa muito abaixo do ideal e 5 significa 

muito acima do ideal, atribua a nota que você achar conveniente para: 

20.1 Como você avalia a loja? ____ 

Para que possamos traçar um perfil demográfico, responda: 

21. Sua faixa etária 

21.1 De 15 a 24 

anos 

21.2 De 25 a 39 

anos 

21.3 De 40 a 59 anos 21.4 De 60 

anos ou 

mais 

22. Seu estado civil 

22.1 Solteiro(a) 22.2 Casado(a) 22.3 Separado(a) 22.4 Viúvo 

23. Sua escolaridade 

23.1 Até ensino fundamental 

completo 

23.3 Ensino Superior Completo 

23.2 Ensino Médio Completo 23.4 Pós-graduação Completa 

24. Sua faixa de Renda Mensal 

24.1 Até 3 s/m 24.2 De 4 a 10 s/m 24.3 + de 10 s/m 

25. Mora com quem 

25.1 Sozinho(a) 25.3 Conjugue/filhos 25.5 Parentes 

25.2 Pais 25.4 Conjugue 25.6 Outros 

 


