
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E TURISMO 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

MAURICIO LEITE DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR EM POSTOS 

DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIGUAÇU- SC 

2011



MAURICIO LEITE DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR EM POSTOS 

DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS 

 

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

graduação em Administração da Universidade do 

Vale do Itajaí, Centro de Ciências Sociais, como 

parte dos requisitos para obtenção do título de 

Mestre em Administração. 

 

 

Orientadora: Profª. Dra. Maria José Barbosa de 

Souza 

 

 

 

 

 

BIGUAÇU - SC 

2011 



 2 
 

MAURICIO LEITE DA COSTA 

 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR EM POSTOS 

DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS 

 

Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do título de Mestre em 
Administração e aprovada pelo Curso de Mestrado Acadêmico em Administração, da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 

 

Área de Concentração: Organizações e Mercado 
 

Biguaçu, 29 de agosto de 2011. 
 
 
 

_____________________________ 
Prof. Dr. Carlos Ricardo Rossetto 

UNIVALI – Biguaçu 
Coordenador do Programa 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Drª. Maria José Barbosa 

UNIVALI – Biguaçu 
Orientadora 

 
 
 
 

___________________________________ 
Prof. Dr. Miguel Angel Verdinelli 

UNIVALI – Biguaçu 
Avaliador 

 

 

___________________________________ 
Prof. Dr. Fernando Antonio Prado Gimenez 

UNIVALI – Biguaçu 
Avaliador 



 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha amada esposa e à minha  

filha Maria Laura, que souberam 

compreender e ser paciente  

na minha ausência. 

 

DEDICO 



 4 
AGRADECIMENTOS 

 

Toda lista de agradecimentos eventualmente peca pela ausência de uma ou outra 

pessoa que teve papel, ainda que pequeno, na conclusão de um trabalho como este. 

Mesmo assim, arrisco-me a relacionar os nomes de alguns que participaram dessa 

jornada comigo, ou antes, dela forneceram-me os meios para a travessia. 

 

Á Deus por me amparar nos momentos difíceis, me dar força interior para superar as 

dificuldades, mostrar o caminho nas horas incertas e me suprir em todas as minhas 

necessidades. 

 

A meus pais, Manoel e Maria e aos Irmãos Lucildo e Elediane, os mais profundos 

agradecimentos por suas sábias lições de esperança; sempre repetindo palavras 

essenciais – como, por exemplo, amor, crença, compreensão, alegria – infundiram-

me a confiança necessária para realizar os meus sonhos.  

 

À minha orientadora e amiga Professora Dra. Maria José Barbosa, por acreditar em 

mim, me mostrar o caminho da ciência, fazer parte da minha vida nos momentos 

bons e ruins, por ser exemplo de profissional. 

 

Ao Estatístico Dr. Miguel A. Verdinelli por sua ajuda nos momentos mais críticos, por 

acreditar no futuro deste projeto e contribuir para o meu crescimento profissional e 

por ser também um exemplo a ser seguido. Sua participação foi fundamental para a 

realização deste trabalho. 

 

Aos amigos Erick William, Anderson Borba, Arnaldo Altini Jr., Célio Tibes, Márcio I. 

Schuh, Alexandre Faria, Abel dos Santos entre outros que fizeram parte desses 

momentos sempre me incentivando. 

 

Agradeço a Dibrape Distribuidora Brasileira de Petróleo, em especial ao Diretor Rolf 

Bayerl que permitiu por inúmeras vezes a minha ausência na empresa e também ao 

apoio financeiro, o que possibilitou cumprimento sempre em dia com meus 

compromissos. 

 



 5 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 1 – Evolução do Comportamento do Consumidor ......................................... 20 

Figura 2 – Modelo de Nicosia ................................................................................... 23 

Figura 3 –  Modelo de Howard-Sheth (1989) ............................................................ 24 

Figura 4 – Modelo de processo de compra ............................................................... 26 

Figura 5 – Comportamento do Consumidor .............................................................. 28 

Figura 6 – Níveis de necessidade na hierarquia de Maslow ..................................... 31 

Figura 7 – Modelo das avaliações cognitivas e emoções do comportamento. ......... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Processo de compra ............................................................................... 27 

Quadro 2 - Modelo do processo da pesquisa realizada ............................................ 40 

Quadro 3 - universo de postos de combustível da empresa ..................................... 42 

Quadro 4 - amostra de postos de combustível e clientes ......................................... 43 

Quadro 5 - intensidade da correlação entre satisfação e influencia das variáveis 

“ambiente” ................................................................................................................. 56 

Quadro 6 - classificação das intensidades de correlação entre satisfação e influencia 

das variáveis “ambiente” ........................................................................................... 57 

Quadro 7- classificação das intensidades de correlação entre satisfação e influencia 

das variáveis “ambiente” ........................................................................................... 58 

Quadro 8: intensidade da correlação entre satisfação .............................................. 59 

Quadro 9 - classificação das intensidades de correlação entre satisfação e influência 

das variáveis “serviço” .............................................................................................. 60 

Quadro 10 - Intensidade da correlação entre satisfação e influência das variáveis 

“produto” ................................................................................................................... 61 

Quadro 11 - classificação das intensidades de correlação entre satisfação e 

influência ................................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 
LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

 

Gráfico 01:  Relação entre preço da troca de óleo e a renda ................................... 64 

Gráfico 02:  Relação do preço dos  combustíveis com a renda ................................ 65 

Gráfico 03:  Relação da rapidez na cobrança com o gênero. ................................... 66 

Gráfico 04:  Relação da loja de conveniência com a visita ao posto ........................ 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 
LISTA DE TABELAS 

 

 

 

Tabela 01: Resultados gerais da influencia dos usuários dos postos. ...................... 48 

Tabela 02: Resultados gerais da satisfação dos usuários dos postos. ..................... 50 

Tabela 03: Principais resultados das variáveis influencia comparados as de 

satisfação ............................................................................................ 51 

Tabela 04: Principais resultados das variáveis influencia comparados as de 

satisfação ............................................................................................ 52 

Tabela 05: Resultados gerais do grau de influência dos usuários dos postos. ......... 53 

Tabela 06: Avaliação quantitativa de (r) quanto à intensidade ................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 
RESUMO 

 

Apesar do expressivo nível do conhecimento teórico empírico nacional e 

internacional, gerado em torno do tema comportamento do consumidor e processo 

de decisão de compra, aplicado a diversos tipos de serviços é ainda muito incipiente. 

Neste sentido esta dissertação teve como problemática estudar a complexidade que 

envolve os fatores influenciadores do comportamento de compra de consumidores 

de postos de combustíveis automotivos. Para que se pudesse ampliar o 

conhecimento em torno deste assunto, teve como objetivo analisar o comportamento 

de compra do consumidor de postos de combustíveis automotivos distribuídos nas 

regiões do Vale do Itajaí e Norte Catarinense. A pesquisa foi definida como 

exploratória e descritiva, com a aplicação de um survey, que possibilitou medir as 

variáveis de satisfação e influencia pela compra nestes estabelecimentos. o universo 

da população-alvo foi de 21 postos de combustíveis resultando em uma amostra de 

10 postos pesquisados. A escolha dos entrevistados foi feita de forma não 

probabilística, onde foi possível pesquisar 374 clientes. Os resultados gerais 

apresentaram as variáveis, além das porcentagens, médias e desvios padrão de 

cada variável relacionada nível de satisfação do cliente e influência ao 

comportamento de compra. Além destes, foi realizado as correlações e a análise de 

variância entre variáveis e caraterísticas dos entrevistados. Os resultados 

apresentados mostram que todas as hipóteses foram aceitas. Os principais 

resultados foram: placas visíveis (sinalização interna), ambiente visual do posto, 

diversificação de serviços, fácil estacionamento e qualidade dos serviços oferecidos, 

são os fatores que mais influenciam na escolha por determinado posto de 

combustível automotivo, logo teve-se a higiene/organização das instalações e 

equipamentos, localização, o fácil acesso ao posto, forma de pagamento, qualidade 

dos produtos da loja de conveniência fatores que influenciam a satisfação no ato de 

compra. 

 

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor, Postos de Combustíveis, 

Influência, Satisfação. 
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ABSTRACT 

 

 Despite the abundance of national and international theoretical and empirical 

knowledge generated around the theme of consumer behavior and the purchasing 

decision, its application to specific types of service is still incipient. This work 

therefore investigates the complex issues surrounding the factors that influence the 

purchasing behavior of consumers at gas stations. Seeking to expand knowledge 

about this subject, this work analyzes the purchasing behavior of consumers at gas 

stations in the Vale do Itajaí and North of Santa Catarina regions. The research was 

defined as exploratory and descriptive, with the application of a survey, which 

enabled us to measure the variables of satisfaction and influence affecting 

purchasing at these establishments. The universe of the target population was 21 

gas stations, of which a sample of 10 gas stations was investigated. The choice of 

respondents was non-probabilistic, and a total of 374 customers were questioned. 

The overall results showed the variables, and percentages, means and standard 

deviations of each variable related to the level of customer satisfaction and influence 

on purchasing behavior. Analysis of variance and correlations between the variables 

and characteristics of the respondents were also performed. The results show that all 

the hypotheses were accepted. The results showed that visible signs (internal 

signage), the visual environment of the gas station, diversification of services, easy 

parking, and quality of the services offered were the factors that most influenced the 

choice of a gas station. Meanwhile, the factors that most influenced purchasing 

satisfaction were the cleanliness and organization of facilities and equipment, 

location, easy access to the gas station, forms of payment, and quality of products in 

the convenience store. 

 

Keywords: Consumer Behavior, Fuel Stations, Influence, Satisfaction 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A luta pelo crescimento e pela permanência no mercado exige atualmente 

das empresas um empenho em servir bem o cliente. Segundo Walker (1991, p. 13): 

“os clientes são a alma de todas as organizações, porém poucas empresas parecem 

dispostas a fazer com que seu desempenho atenda às necessidades de seus 

clientes”, seja em qualidade de produtos ou serviços, eficiência, ou até mesmo no 

atendimento. Mais do que nunca, o cliente tornou-se um fator de sobrevivência e ter 

qualidade para satisfazê-lo será a chave para vencer a concorrência.  

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 
 

 

No tema desta dissertação procurou-se abranger fatores que remetessem a 

questões sobre comportamento de compra em postos de combustíveis, com o intuito 

de verificar quais aspectos levam os consumidores a adquirir determinado produto e 

quais são os fatores determinantes para consumo, já que existem diversas 

abordagens de estudo em nível nacional e internacional.  

Dentre os trabalhos realizados por Howard e Sheth (1989), Mowen (1993) e 

Nyer (1997), destacam-se questões como fidelização, atendimento prestado, 

qualidade do produto, benefícios fornecidos pelo produto, política de venda da 

empresa, preço e localização. Este estudo, no entanto, visa explorar os fatores que 

influenciam ou motivam o consumidor, ou ainda determinam seu comportamento de 

compra, entre outros aspectos que serão apresentados no desenvolvimento da 

dissertação. 

Engel, Kollat e Blackwell (1973) destacaram em seu modelo que as 

determinantes do comportamento são influenciadas pelos seguintes fatores: 

extensões de marketing; características individuais; período de consumo de um 

produto ou de fornecimento do serviço; processos promocionais para aquisição de 

um produto ou serviço; mudança de circunstâncias e período de tempo. Já Mota 

(2001), Cooper et al. (2002) e Swarbrooke e Horner (2002) direcionam os fatores 

determinantes do comportamento de compra para as propriedades do produto, 
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fatores sócio-culturais; fatores econômicos e psicológicos do consumidor; fatores 

tecnológicos; propriedades químicas do produto; atmosfera do ambiente de serviço; 

estratégias de marketing; localização da loja; determinantes de preço; facilidades de 

pagamento.  

Assael (1987) e Gatto (2002) citaram em seus estudos que é fundamental 

conhecer, entender e compreender o comportamento do consumidor, e como ele 

acontece de maneira simples e direta.  Este conhecimento serve de base para 

respostas adequadas da empresa para seus clientes e a organização que consegue 

agir desta maneira aumenta significativamente as chances de tornar seus clientes 

fiéis à sua marca. 

No ato de compra do consumidor, Engel, Blackwell e Miniard (2000) destacam 

que existem cinco etapas que compreendem o processo de compra, o qual se 

subdivide em reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação das 

alternativas, decisão de compra e avaliação de pós-compra. Quando os 

consumidores percebem que têm uma necessidade, o impulso interior para atendê-

la denomina-se motivação. Os administradores em marketing necessitam saber o 

que motiva, influencia ou determina a compra dos consumidores, o que os leva a 

consumir, para que possam atender a essas motivações de forma efetiva. Isso é 

importante em todos os setores econômicos, inclusive no de combustíveis 

automotivo e até mesmo em sua comercialização em postos. 

Essa motivação instigada pela evolução da economia, tecnologia entre outros 

fatores, proporcionou mudança no comportamento de consumo dos clientes. Para 

atender esse comportamento os postos de combustíveis se tornaram uma central de 

apoio, ou seja, deixaram de ser um local de abastecimento automotivo e agregaram 

novos serviços aos consumidores, procurando atender a necessidade das pessoas 

que independentemente do horário necessitam de um produto de conveniência.  Os 

postos de combustíveis são classificados por estabelecimentos de bandeira 

contratual (bandeira de uma única distribuidora) e não contratual (denominado 

bandeira branca comercialização de varias marcas). Ambos os estabelecimentos 

podem oferecer serviços de conveniência de acordo com sua infraestrutura.  

Conforme Ayres e Freitas (2009) no Brasil os postos de bandeira contratual, ou 

seja, aqueles que levam o nome de uma distribuidora, somam 61% do mercado 

nacional, sendo que os postos BR representam 19% deste mercado, Ipiranga 12%, 

seguido da Shell, Chevron, Esso, e outros postos. Os estabelecimento denominados 
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de bandeira branca, representam 39% de todo o  mercado nacional, e de acordo 

com a ANP, mais da metade concentrados na região Sudeste, com 51%. De acordo 

com a ANP este desvínculo com as distribuidoras tornam estas empresas mais 

competitivas, já que elas podem escolher de quem comprar o produto a ser 

comercializado por um melhor preço. 

O ano de 2010 foi marcado pelo forte crescimento do mercado de 

combustíveis. Segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP) esse crescimento 

alcançou a marca de 8,4% em 2010 sobre o ano anterior e foi o maior resultado já 

registrado pela agência. O volume total de combustível consumido no ano passado 

foi de 117,936 milhões de metros cúbicos de litros. 

A problemática desta dissertação está na complexidade que envolve o tema 

motivação de compra dos consumidores. Colley (1961) já destacava que era grande 

o interesse apresentado por empresas em conhecer esses fatores motivacionais, o 

que ocorre até os dias atuais. Há um expressivo nível do conhecimento teórico 

empírico gerado em torno do tema comportamento do consumidor e processo de 

decisão de compra, aplicado a diversos produtos. 

No entanto, embora o segmento de postos de combustíveis tenha uma 

relevante representatividade econômica em virtude de seu expressivo faturamento, e 

seja importante para o desenvolvimento do país, existem poucos estudos no Brasil, 

relacionados ao comportamento de compra de seus consumidores. Tendo em vista 

esta problemática, surge a seguinte questão de pesquisa: 

 Quais os fatores influenciadores do comportamento de compra de 

consumidores de postos de combustíveis automotivos? 
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1. 2 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

A fim de responder à questão de pesquisa do trabalho foram definidos os 

seguintes objetivos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o comportamento de compra do consumidor de postos de 

combustíveis automotivos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar os fatores que influenciam a escolha por determinados postos de 

combustíveis automotivos; 

b) Identificar os fatores que contribuem para satisfação no ato de compra em 

postos de combustíveis; 

c) Determinar o grau de relação entre os fatores influenciadores da escolha do 

posto, a satisfação com esses fatores e as características sociodemográficas 

dos entrevistados. 

 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA TEÓRICO-EMPÍRICA 

 

A realização deste estudo justifica-se em virtude da necessidade de se 

conhecer melhor o comportamento de compra do consumidor e como ele pode ser 

entendido, especialmente, através da análise dos fatores que influenciam a compra 

e satisfazem os consumidores. Costa, Vilarindo e Costa (2007) ressaltam que o 

consumidor procura respostas para suas necessidades, ou seja, não escolhe um 

produto apenas pelo melhor preço, mas essa escolha está condicionada à influência 

dos fatores psicológicos na compra de produtos.  

Existem várias pesquisas focalizadas em postos de combustíveis, mas 

nenhuma delas trata especificamente do comportamento de compra do consumidor 

de combustíveis, tema deste trabalho. Dentre elas, podem ser citadas as de 
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Lourenço, Sameiro e Gomes (2006), Sorato (2008), e Herzer, Brueto e Conto 

(2009), que realizaram estudos sobre o meio ambiente e os aspectos negativos da 

comercialização de produtos nos postos de combustíveis. Destaca-se também o 

estudo de Nunes e Gomes (2005), que estudaram fatores relacionados ao layout 

das lojas de conveniência dos postos.  

Giglio (2001), e Ghisi, Melo e Nagano (2004), analisaram os motivos pelos 

quais os consumidores se envolvem na compra de um produto ou em uma 

determinada situação de compra. Com base nestes autores conclui-se que 

independente das diferentes definições estabelecidas ao longo do tempo, uma 

característica essencial encontrada em todos os trabalhos é que o nível de 

envolvimento é determinado pelo grau de importância com que o consumidor 

percebe um objeto ou uma situação.  

O presente trabalho tem como base os estudos empíricos abordados por 

estes autores, porém adaptado a postos de combustíveis. Quanto às contribuições e 

relevância desta dissertação, destaca-se que junto a pesquisas feitas por outros 

autores sobre o comportamento do consumidor nos mais diversos tipos de negócios, 

este trabalho tem como contribuição teórica a geração de conhecimento sobre o 

comportamento de compra dos consumidores de postos de combustíveis, através de 

uma pesquisa científica, assunto pouco explorado na academia. Além disso, os 

resultados desta pesquisa poderão servir de base para aperfeiçoamento das 

práticas de gestão nesses estabelecimentos. 

Rodrigues e Jupi (2004) e Branco (2006) em seus estudos observaram que o 

comportamento de compra do consumidor é influenciado pela cultura e que a 

preferência e comportamento são repassados da família para a pessoa. Matheus 

(2005), Rodrigues e Jupi (2004) analisaram ainda, na área de comportamento de 

compra do consumidor, que a classe social na qual o indivíduo está inserido é um 

importante fator que promove o ato de consumo. Zayede, Faedo, Fonseca et al 

scola (2005) e Leocádio, Hada e Vecci (2008) concluíram que as influências 

pessoais, são os principais estímulos que motivam os consumidores no 

comportamento de compra podendo ser internos e externos. Mazzuchetti, Shikida e 

Queiroz (2007), observaram que atitudes diversas no processo de compra podem 

ser geradas de acordo com o nível de envolvimento com o produto. Medeiros e Cruz 

(2004) desenvolveram a ideia de que grande parte dos consumidores é motivada por 

sua personalidade. 
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Finalizando este capítulo introdutório, apresenta-se a forma adotada de 

organização desta dissertação. O segundo capítulo refere-se à fundamentação 

teórica deste estudo, constituído por embasamentos teóricos e empíricos de autores 

brasileiros e estrangeiros, e pelas hipóteses de pesquisa. Na sequência, apresenta-

se a metodologia que foi empregada para desenvolvimento da pesquisa, a qual 

constituí o terceiro e na sequência o quarto capitulo que trata das analises e 

discussão dos resultados desta dissertação, por fim, o ultimo capítulo com as 

conclusões e recomendações.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

A fundamentação teórica deste estudo baseia-se em trabalhos que tratam das 

teorias e modelos do comportamento do consumidor, desenvolvidos para 

compreensão do processo de compra, e em trabalhos sobre os  fatores 

determinantes do comportamento de consumo e as influências nas decisões de 

compra.  

 

 

2.1  COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

Sob o ponto de vista de Huff e Rust (1984), Graham (2000) e McCune (2000) 

continuamente haverá a necessidade de vender, porém o marketing tem por objetivo 

tornar desnecessário o esforço de venda. Observa-se, portanto, que a intenção do 

marketing sempre foi e será conhecer o cliente, promovendo, assim, o ato de venda 

e consumo automático, porém as empresas, na maioria das vezes, esquecem que é 

importante analisar este processo a fim de conhecer a satisfação e a motivação que 

fazem com que o cliente continue a consumir determinado produto ou serviço. 

 O comportamento do consumidor é tratado em diferentes campos de estudo, 

tais como, psicologia, sociologia, economia, antropologia e administração. Neste 

último, esse tema é estudado pela área de marketing, desde a década de 1950, 

quando se iniciaram as pesquisas sobre o assunto. De acordo com estudos de 

Schmitt (1999) e Miranda e Arruda (2004), o comportamento do consumidor passou 

a ser conhecido gradativamente com a evolução das escolas de marketing.  

 Avaliar o mercado consumidor é, sem dúvida, uma missão muito difícil, pois 

cada ser humano tem uma necessidade, um desejo e uma forma de pensar. Wolff 

(2002) e Péppece (2002) destacam que os profissionais bem sucedidos de 

marketing buscam obter o que seus clientes querem e desejam e identificam as 

decisões e ações que levam os clientes a comprarem determinado produto ou 

serviço. Com essas informações, estudam o comportamento de compra de seus 

clientes. 
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Estudos feitos por Engel, Blackwell e Miniard (1995, p.4) definiram o 

comportamento do consumidor como “atividades diretamente envolvidas em obter, 

consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que 

antecedem e sucedem estas ações”.  Para Solomon (2003, p. 24), “é o estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou 

dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades 

e desejos”.  

Os anos 50 foram marcados pelo desenvolvimento da escola do 

Comportamento do Consumidor, sendo alvo destes estudos também os mercados 

consumidores voltados às questões demográficas.  Nessa década, foram 

identificadas três áreas distintas de pesquisa: a) psicologia do consumidor; b) efeitos 

sociais do comportamento do consumidor; c) ato de decisão para o consumo. A 

partir dessa época, as pesquisas sobre consumidores foram incorporando 

tecnologias mais sofisticadas para atendimento das necessidades do mercado e o 

interesse dos estudiosos sobre o assunto permanece até os dias atuais (MIRANDA; 

ARRUDA, 2004 e PINTO E LARA 2007). 

Segundo as pesquisas realizadas por Sheth, Mittal e Newman (2001), nos 

anos 1960 as empresas e pesquisadores focalizaram seus estudos para diferentes 

linhas de pesquisas, que tinham como intuito conhecer o comportamento do 

consumidor; estes pensamentos correspondiam à influência da lealdade da marca 

dos produtos comercializados na época; utilizaram-se novas técnicas de 

experimentos junto ao consumidor, com intuito de conhecer o seu comportamento 

de compra, o risco percebido e as teorias de compreensão desse comportamento. 

Nessa década surgiu o estudo do modelo do comportamento do consumidor de 

Howard e Sheth (1989), conforme será visto no desenvolvimento deste trabalho, 

item 2.2. 

Vilas Boas, Sette e Brito (2006) citam que, na década de 1970, houve a 

criação da Association for Consumer Research (ACR) e do Journal of Consumer 

Research (JCR), desenvolvendo perspectivas diferenciadas sobre o comportamento 

de compra de grandes corporações industriais; estudou-se a postura de consumo de 

serviços públicos nas áreas de saúde, nutrição e transportes, bem como o 

comportamento de compra das famílias. Também nesta época passou-se a 

relacionar o comportamento e a atitude de compra do consumidor e, no final da 
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década, houve a inserção da influência da informação sobre a decisão e a 

motivação de compra do consumidor. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) descreveram que, nos anos 1980, passou-

se a evidenciar os assuntos referentes a ritos e simbologia; neste sentido, o 

comportamento do consumidor passou a ser analisado em sua perspectiva em 

relação à fantasia, religião e experimentos. Nesta época houve maior ênfase na 

realização de pesquisas qualitativas. 

O marketing de relacionamento, conforme descreveram Pinto e Lara (2007), 

passou a ser evidenciado na década de 1990, discutindo assuntos sobre as atitudes 

dos consumidores, tendências, indicadores sócio-culturais e também 

relacionamentos pessoais. Os softwares advindos da tecnologia que estava sendo 

desenvolvida passaram a ser uma ferramenta que fortaleceu a utilização, análise e 

interpretação das pesquisas quantitativas. 

Conforme determinam os estudos de Vilas Boas, Sette e Brito (2006), o novo 

milênio enfatizou a utilização de experiências na área de marketing envolvendo  

consumidores; o comportamento passou a ser movido por experiências que 

provocassem os sentidos emocional ou físico, e levasse em considerações os 

fatores sociais. De acordo com a Figura 1, observa-se, de forma resumida, a 

evolução do comportamento do consumidor e seus pressupostos.  

 

Figura 1 -  Evolução do Comportamento do Consumidor 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Pinto e Lara (2007) 
 
 

Considerando a evolução dos estudos sobre o comportamento do 

consumidor, percebe-se que há longo tempo as pesquisas na área de marketing são 
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seguido por desenvolvedores de produtos e serviços, através de análises 

qualitativas e quantitativas das necessidades e expectativas dos clientes em relação 

ao produto ou serviço a ser adquirido. 

 

 

 

2.2  MODELOS DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

Elementos fundamentais para o desenvolvimento de fatores determinantes do 

comportamento do consumidor é conhecimento e entendimento do procedimento de 

compra do mesmo.  Ghisi, Merlo e Nagano (2004) e Costa, Vilarindo e Costa (2007) 

destacam que este conhecimento serve de base para respostas adequadas da 

empresa para seus clientes e que a organização que consegue agir dessa maneira 

aumenta significativamente as chances de tornar seus clientes fiéis à sua marca.   

Na visão de Engel, Blackwell e Miniard (2000), o comportamento do 

consumidor é diretamente influenciado pelo reconhecimento de uma necessidade, 

que, por sua vez, depende do grau de discordância que existe entre o estado real e 

o estado desejado. É válido destacar que, mesmo reconhecendo uma necessidade, 

ela não estimula de imediato uma ação. Tal necessidade deve ser de suma 

relevância e, para solucioná-la, é viável que esteja dentro de seus meios financeiros 

ou temporais. Uma necessidade, antes de ser ativada, precisa ser reconhecida. 

Garver e Mentzer  (2001), Mont e Plepys (2003) e Trevisan, Sampaio e Perin (2003), 

destacaram que há uma série de fatores que influenciam a possibilidade da 

necessidade ser estimulada:  o fator tempo determina que os consumidores passem 

por mudanças em seus gostos e valores; à medida que envelhecem, por exemplo, 

modifica-se o seu estado desejado.  

 

 

Garver e Mentzer  (2001) citam que quando há mudanças de circunstâncias, 

registram-se também mudanças nas necessidades que são freqüentemente 

ativadas, em conseqüência das alterações de hábito na vida do indivíduo. Em 

relação à aquisição de um produto ou serviço, percebeu-se que, ao adquiri-los, o 
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consumidor pode sentir a necessidade de aquisição de produtos ou serviços 

adicionais.  

De acordo com os estudos feito por Fonseca  et al (2002) quando analisado 

risco percebido e estratégias redutoras de risco através de diferentes tipos de 

serviços, ficou concluído que muitas são os fatores que podem contribuir o êxito da 

venda do serviço. Em seus resultados apresentam as variáveis alternativa que estão 

atreladas a escolha do consumidor ao determinar sua escolha pela compra de 

serviço. Os resultados demonstram aspectos físicos limpeza, estacionamento, 

promoção, conforto e atendimento contribuem para êxito dos negócios. Muitos 

destas variáveis acarretam a influência das características dos consumidores.  

 

Sherman, Mathur e Smith (1997), Babin e Attaway  (2000) e Berry, Carbone e 

Haeckel (2003) focaram em seus estudos que a relação entre consumo e um 

produto ou serviço estabelece-se  pelo fato do ato de o consumo ser ativado pelo 

reconhecimento da necessidade. Em se tratando de diferenças individuais, analisar 

o estado real do indivíduo é um fator de reconhecimento da importância do bem 

produzido por mudanças no estado desejado. As influências de marketing são 

percebidas quando as empresas têm o poder de estimular o reconhecimento de uma 

necessidade, simplesmente lembrando-a aos consumidores.   

 

Existem vários modelos acerca do comportamento do consumidor, mas neste 

trabalho, procurou-se analisar os modelos que apresentam diferenças do processo 

de compra. Assim, analisou-se os de Nicosia (1966),  Engel, Kollat e Blackwell 

(1973)   e Howard e Sheth (1989)  e, que são utilizados com maior freqüência em 

estudos da área.  
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Figura 2 - Modelo de Nicosia 

 

 
 
Fonte: Schlöttgen (2004) 

 
O modelo de Nicosia (1966), mostrado na Figura 2, explorado por Mowen 

(1993), Mattar (2007) e Hernandez e Mazzon (2007), apresenta o comportamento de 

compra definido pela necessidade e decisão do processo. O ato de comprar se 

baseia na experiência e motivação perante as atitudes e mensagens expostas. 

Segundo os autores, este modelo não atinge a expectativa em relação à pesquisa 

realizada; pode incluir uma condição antecedente do consumidor, já que o ponto 

focal centra-se no consumidor individual, ao qual o estado psicológico refere-se de 

maneira geral como um sistema. As predisposições apontadas neste modelo 

constituem um fator que não complementa os objetivos deste estudo. 

O Modelo de Howard-Seth (1989) mostra fatores relacionados ao 

comportamento de compra através do posicionamento racional, delimitando assim, 

fatores cognitivos que oferecem informação aos consumidores. Outra característica 

observada por este modelo é a marca do produto em relação à decisão de consumo, 

que é composto por quatro conjuntos de variantes, conforme mostra a Figura 3: 
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Figura 3 -  Modelo de Howard-Sheth (1989) 

 

 
 
Fonte: Schlöttgen (2004) 

 
  

Neste modelo, estudado por Vilas Boas, Sette e Brito (2006), Stefano, Neto e 

Godoy (2008), Stefano, Godoy e Ruppenthal (2007) e Neto e Godoy (2008), o ato de 

comprar pode ser afetado por muitos fatores, que incluem o estado antecedente do 

consumidor, bem como a parcialidade, que também é um recurso que pode 

influenciar os fatores determinantes de decisão. Além da percepção e compreensão, 

o contexto do comportamento do consumidor recebe muitas informações unilaterais, 

e sua satisfação é gerada apenas pelo processo de compra, deixando-se de lado a 

satisfação relacionada a outros critérios.  

Stefano, Godoy e Ruppenthal (2007) ao pesquisarem sobre o comportamento 

dos consumidores de produtos orgânicos concluíram em relação a este modelo, que 

os fatores influenciadores ao consumo estão associados aos diferentes estímulos 

promovidos no ambiente comercial, podendo ser de origens físicas da marca, 

ambiente visual, publicidade (propaganda e comunicação boca-a-boca, conforme o 

que revela o processo de aprendizagem e percepção), ou de origem social como 

familia, grupos referenciais e características sociodemográficas do consumidor 

(como idade, renda, escolaridade, gênero e estado civil). Com base nesta 

fundamentação teórica estabeleceu-se a seguinte hipótese:  
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H1: Os fatores influenciadores da compra estão relacionados às 

características sociodemográficas dos entrevistados 

 

Também são apresentadas as construções perceptuais, referindo-se à 

procura e obtenção de informações relacionadas ao produto, tais como: quantidade, 

aspectos físicos (limpeza), atendimento, serviços, atratividade do ambiente e 

promoção, interligando este processo de busca ao poder de compra que o 

consumidor possui para aquisição do produto (COSTA, VILARINDO, COSTA, 2007).  

As construções da aprendizagem são relativas à forma que o conceito do 

produto é relacionado ao motivo de compra, ao critério (que pode ser decisivo para o 

consumo), ao conjunto evocativo; à pré-disposição de decisão, à inibição de 

consumo e à satisfação. (GHISI; MERLO E NEGANO, 2004). Já as variáveis 

exógenas são caracterizadas pela influência do processo de consumo considerando 

a relevância da compra, o indivíduo e sua classe sociais (situação econômica), 

cultura, grupo social, tempo de disposição com poder de compra. (COSTA; 

VILARINDO; COSTA, 2007).  

Para satisfazer as necessidades utilitárias usa-se o pensamento da tendência 

do consumidor ser racional. Considerando que existam, nestas situações, 

adversidades, destacam-se as de origem hedônicas, que são relacionadas ao 

desejo de prazer e auto-expressão, como por exemplo, quando a criança quer um 

“lanche feliz” do Mc. Donald‟s. Referindo-se às necessidades hedônicas, estas 

tendem a ser de origem emocional; já as necessidades biogênicas descrevem-se 

como indispensáveis para a manutenção da vida, como alimentação e água; e por 

fim, as necessidades psicogênicas são adquiridas no processo de inclusão como 

membro de uma cultura. (GHISI; MERLO E NEGANO, 2004). 

Dentre o que é definido no sentido exógeno, Ghisi, Merlo e Nagano (2004) 

descreveram que cada ser humano age de maneira diferente em suas decisões; o 

comportamento, os valores, princípios, crenças e culturas são fatores que 

diferenciam cada pessoa; baseado nisto, cada um elege o nível de importância para 

os produtos ou serviços disponíveis no mercado. O que pode ser muito importante 

para um consumidor, para outro pode não expressar nenhum tipo de relevância.  

Quanto maior for o grau de relacionamento da empresa com o consumidor, 

melhores serão as chances de a organização conhecer o comportamento de cada 
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cliente. Com isso, gera-se um canal de comunicação específico para cada um, 

oferecendo somente produtos e/ou serviços que, de fato, interesse àquele 

consumidor. 

Costa, Vilarindo e Costa (2007) enfatizaram que, muito embora as pesquisas 

já realizadas sejam cruciais para a compreensão da natureza dos constructos de 

hedonismo e utilitarismo, considerando que a interpretação que está sendo utilizada 

baseia-se em valores ou benefícios derivados de um processo de busca ou de 

compra.   

Segundo Celsi e Olson (1988), a relevância pessoal é a percepção da relação 

entre as necessidades de um indivíduo, seus objetivos e valores e seu 

conhecimento do produto, identificado pelos seus fatores e benefícios. Quando um 

conhecimento particularmente relevante é ativado na memória, cria-se um estado 

emocional que motiva e orienta consumidores para certos comportamentos. 

Churchill e Peter (2000) sugerem um modelo de processo de compra por 

parte do consumidor, demonstrado na Figura 4. 

 
 
Figura 4 - Modelo de processo de compra  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fonte: Churchill e Peter (2000) 

 
 
 
 

Para Churchill e Peter (2000) as variáveis que influenciam a decisão de 

compra conforme o modelo citado são as influências sociais, estratégias de 

marketing e as influências situacionais, que proporcionam uma necessidade, que por 

sua vez o individuo busca informa-se sobre tal, consequentemente avaliando as 

alternativas propostas quando decide ou não comprar. Após a compra vem o ultimo 
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estagio de avaliação desta, demonstrando a sua satisfação e fazendo uma 

retroação para o reconhecimento da necessidade.  

González, Amorim e Ramos (2004) ao estudarem os fatores determinantes da 

satisfação e da fidelidade dos clientes em postos de combustíveis, analisaram as 

relações dos construtos da qualidade, preço, satisfação, compromisso afetivo, 

compromisso calculado, imagem e fidelidade. Foram aplicados 162 questionários em 

6 postos de combustíveis de uma mesma bandeira. Um dos principais resultados foi 

que a partir das variáveis: preço, qualidade dos combustíveis, imagem do posto, 

propaganda (marketing) e amizade são fatores influenciadores da satisfação e 

fidelidade, porém, a satisfação em relação a estes fatores pode variar de acordo 

com as características dos consumidores. Outro fato observado nesse estudo, é que 

um cliente satisfeito nem sempre está influenciado pelo ambiente. Com base nesta 

fundamentação teórica estabeleceu-se as seguintes hipóteses: 

 

H2: Existe associação entre a satisfação e os fatores influenciadores da 

compra 

H3: Os fatores que influenciam a compra estão relacionados à satisfação e às 

características sociodemográficas dos entrevistados. 

 

Neste sentido, para entender o processo de disposição do produto no 

mercado, Engel, Blackwell e Miniard (2000) destacaram o comportamento de 

compra conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Processo de compra 
 

Fonte: Baseado em Engel, Blackwell e Miniard (2000) 

 

FASES MENTAIS DO PROCESSO DE COMPRA PROCESSAMENTO DE COMPRA 

1 - Captação de estímulos 
- Compreensão 
- Apreensão 

2 - Observação e tomada de consciência 
- Analisar 
- Dar atenção 
- Racionalizar 

3 - Motivação movida pela necessidade 

- Despertar 
- Incitar 
- Estimular 
- Induzir 

4 - Obter para solucionar ou satisfazer 
- Obter 
- Adquirir 
- Conquistar 
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De acordo com o Quadro 1, pode-se perceber em relação ao modelo de 

comportamento do consumidor de Engel, Blackwell e Miniard (2000), representado 

na Figura 5, que os consumidores fazem a avaliação das alternativas comparando 

as diversas formas de completar suas necessidades e buscam identificar aquela que 

lhes traga o valor mais significativo. Estes autores basearam seu estudo no 

processo de decisão de compra, que pode ser influenciado pelas variáveis: social, 

pessoal, cultural e psicológica. Os estímulos podem ser expostos ou percebidos, 

envolvendo a publicidade e marca do produto, já que estas são, de acordo com a 

opinião de Engel, Blackwell e Miniard (2000), os fatores decisivos de compra. 

 

Figura 5 - Comportamento do Consumidor   

 
Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000) 

 
Analisando o modelo constante da Figura 5, Costa, Vilarindo e Costa (2007) 

concluíram que se a experiência de uso for satisfatória, o consumidor tende a repetir 

a compra, o que ocorre quando o consumidor já experimentou o produto e obteve 

nível adequado de satisfação. Depois de comprar o produto, os consumidores 

avaliam de forma criteriosa os resultados obtidos, considerando a satisfação ou não 

proporcionada pelo produto.   
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2.3 DETERMINANTES DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 Os modelos apresentados mostram que são vários os fatores determinantes 

do comportamento do consumidor, tais como: cultura, classe social, família, 

motivação, conhecimento, atitudes, personalidade, valor, estilo de vida, dentre 

outros que serão comentados a seguir. 

Rodrigues e Jupi (2004), Branco (2006) salientaram que dentre os fatores 

observados no comportamento de compra do consumidor, a cultura serve de base 

para outros fatores, como percepção, preferência e comportamento e são 

repassados pela família para a pessoa. Diante desta situação, observa-se que os 

envolvidos com a área de marketing procuram constantemente verificar as 

mudanças culturais que promovam o surgimento de novas fontes de atendimento às 

necessidades dos consumidores.  

Churchill e Peter (2000, p. 154) comentam que a cultura é um “complexo de 

valores e comportamentos aprendidos que são compartilhados por uma sociedade e 

destina-se a aumentar sua probabilidade de sobrevivência”. Em uma sociedade, a 

cultura é um dos meios que mais influencia o comportamento do indivíduo e é 

transmitida, principalmente, por meio da família e de instituições religiosas e 

educacionais. 

A cultura, em muitas situações, é fator primordial para se vender determinado 

produto; um exemplo é retirado da população mundial do ocidente e do oriente 

mundial, onde se tem exemplo de produtos ocidentais que não são apreciados e 

nem mesmo chegam ao conhecimento de pessoas orientais. 

Matheus (2005) e Rodrigues; Jupi (2004) analisaram ainda, na área de 

comportamento de compra do consumidor, que a classe social na qual o indivíduo 

está inserido é um importante fator, não só do poder aquisitivo, mas também da 

influência de “que ele pode comprar”.  Pessoas que possuem poder aquisitivo não 

precisam provar que tem condições financeiras para comprar isso ou aquilo, 

enquanto os consumidores jovens, que são, relativamente, aqueles que procuram o 

status quo em afluência social, podem empregar a mesma quantia de uma forma 

diferente, tornando-se excêntricos. 

A classe social é um fator que instiga, em muitos momentos, o processo de 

venda de alguns produtos; existem empresas de marketing que direcionam suas 

estratégias taticamente para atingir alguns grupos. Churchill e Peter (2000, p 159) 
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definiram classe social “como uma hierarquia de status nacional pela qual 

indivíduos e grupos são classificados em termos de valor e prestígio, com base em 

sua riqueza, habilidade e poder”, ainda comentam “as classes sociais mostram não 

só diferenças em renda, mas também diferenças em valores e comportamento”. Por 

exemplo, as pessoas de classes mais baixas tendem a enfatizar o curto prazo, 

pensar em termos concretos e ser emocionais em suas tomadas de decisões.  

Os consumidores de classe média procuram imitar as pessoas de classe alta. 

Os consumidores de classe alta, por sua vez, valorizam alta qualidade, prestígio e 

preço, tendendo a ser mais abstratos e mais orientados para o futuro em seu modo 

de pensar. Em virtude de diferenças, como essas, as pessoas de diferentes classes 

sociais tendem a fazer escolhas variadas em relação a suas roupas, decorações 

domésticas, uso do tempo de lazer, escolha de meios de comunicação e padrões de 

gastos e poupança.  

Zayede, Faedo, Fonseca e Biscola (2005) e Leocádio, Hada e Vecci (2008) 

realizaram estudos sobre influências pessoais, verificando que os estímulos que 

motivam os consumidores no comportamento de compra podem estar relacionados 

a organização, sortimento, atendimento, serviços, atratividade e disponibilidade do 

ambiente, promoção e conforto. 

Nesta mesma linha de estudo sobre os fatores de influências pessoais 

Bearden e Etzel (1982) pesquisaram a determinante família que foi definida como 

um conjunto de duas ou mais pessoas com vínculos sanguíneos que influencia de 

maneira geral o processo de consumo; dentre estes, os estudos apontados também 

por Wengrzynek e Carmo (2003) observaram que os cônjuges, filhos, pais e irmãos 

representam em grande escala o comportamento de compra do consumidor.  

Crepaldi (2006) destacou que o ciclo de vida familiar, considerando os consumidores 

recém-casados, os de meia idade e os consumidores acima de 60 anos 

(considerados idosos) representam também determinantes relevantes para um 

estudo de comportamento de compra do consumidor.   

Churchill e Peter (2000, p 147) comentaram sobre a hierarquia das 

necessidades de Maslow no comportamento do consumidor: “o psicólogo Abraham 

Maslow afirmou que o que motiva as pessoas a agir são as necessidades não 

atendidas e que as pessoas satisfazem certas necessidades básicas antes de se 

sentir altamente motivadas a satisfazer outras”. Maslow dividiu seu estudo em cinco 

necessidades hierárquicas onde a primeira refere-se a situações fisiológicas, 
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segurança associação, necessidades do ego e auto-realização que são 

exemplificadas na Figura 6.   

 

 

Figura 06 - Níveis de necessidade na hierarquia de Maslow 

 

 

 

 

 

 
 
Figura cortada. Corrigir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Solomon (2003, p. 100) 
 
  
  
 
 

 O estudo de Maslow publicado em 1967 demonstra ainda nos dias atuais ser 

um fator de influencia no comportamento de compra; as empresas e vendedores se 

preocupam em atender as necessidades de consumo dos clientes de acordo com a 

pirâmide, promovendo sempre os indicadores relevantes para a comercialização do 

produto. (SAMPAIO, et al., 2004) 

 A hierarquia de Maslow pode ser resumida em cinco categorias: 

sobrevivência, segurança, interação humana, amor e afiliação e auto-realização, 

englobando competência, auto-expressão e compreensão. Cada necessidade de 

ordem mais alta é considerada como estando, em grande parte, adormecida até que 
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as necessidades de níveis mais baixos estejam satisfeitas. (ENGEL, 

BLACKWELLL, MINIARD, 2000)  

 

Em seus estudos Ghisi, Merlo e Nagano (2004) identificaram os atributos na 

área de serviços, realizando uma comparação de escalas; foram 58 pessoas 

entrevistadas, através de uma pesquisa quantitativa, delimitando o estudo sob as 

seguintes variáveis: percepção do cliente, interação entre produto e cliente, poder de 

compra, segmentação, satisfação, qualidade e percepção.  Através da análise 

bivariada, os autores apresentaram em seus resultados diversos fatores que 

influenciam na motivação de compra no comportamento do consumidor; eles 

abordaram que, além de estudos como estes complementarem a ciência do 

marketing, são também utilizados para traçar parâmetros destes processos de 

comportamento de compra em relação à psicologia, analisando determinantes do 

comportamento do consumidor e as características apontadas por Maslow (auto-

realização, necessidades do ego, associação, segurança e fisiológicas).  Dentre os 

atributos explorados neste estudo compete lembrar do envolvimento que o cliente 

possui com as áreas de serviço. 

Sobre o envolvimento, Agustini e Minciotti (2002) e Chiusoli, Pacanham e 

Lopes (2007) levantaram informações de que os antecedentes do processo de 

compra, como, dados pessoais, objetivo ou estímulo, situação que engloba a 

compra (utilização) e ocasião, considerados, portanto, determinantes no processo de 

motivação de compra, são situações que facilitam a criação de vínculos entre o 

consumidor e o produto, para que seja estabelecida a compra. Assim, a empresa 

pode conhecer melhor o seu consumidor e a maneira que ele irá agir no processo de 

compra. 

Para Burlamaqui e Godoy (2006), o conhecimento acontece pelo processo 

que um estímulo desencadeia na recepção sensorial, através de sua forma, cor e 

olfato. Isso estimula o conhecimento ativo de quando o cérebro recebe a mensagem.  

Vieira (2004) ressaltou que o conhecimento pode ter origem distinta: marca, anúncio, 

identificação de marca, categoria de produto e reações avaliadoras. Através do 

conhecimento da empresa em relação ao consumidor criam-se maneiras de 

comprometer o cliente a consumir. 

Mazzuchetti, Shikida e Queiroz (2007), ao estudarem o comportamento dos 

consumidores de açúcar, centraram suas análises nas variáveis hábitos e atitudes, 
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destacando, assim, que os consumidores variam seu comprometimento com uma 

atitude, podendo esta estar relacionada ao nível de envolvimento com o produto. O 

produto geralmente escolhido pelo consumidor tem a ver com seu estilo de vida, sua 

personalidade, de acordo com os autores o cliente procura um produto que 

corresponda a sua necessidade pessoal.  

No que se refere ao fator personalidade, Medeiros e Cruz (2004) 

desenvolveram a ideia de que grande parte dos consumidores é motivada por sua 

personalidade, sendo ela que transforma a necessidade de gratificação pessoal em 

um bem adquirido para satisfação do ego. Wengrzynek e Carmo (2003)  descrevem 

que é a personalidade que idealiza o desejo de comprar algo novo. 

Melo, Santos e Rocha (2005) descreveram que, apesar de não haver muitas 

pesquisas sobre o fator valor, observa-se que este é um atributo específico em 

relação aos produtos que são ligados em níveis de crescente desejo. Araújo e Silva 

(2006), dando sequência a estes estudos, salientaram que essa importância está 

relacionada com os produtos que são valorizados de acordo com o critério que o 

classifica como marca, diferenciação (lançamento), tecnologia e status. Os autores 

especificaram que os desejos estão ligados ao status pessoal do consumidor, ou 

seja o seu estilo de vida. 

Zayede, Faedo, Fonseca e Biscola (2005) descreveram que estilo de vida 

refere-se a um padrão de consumo que reflete nas escolhas da pessoa sobre como 

gastar seu tempo e dinheiro. Ele pode significar a forma que o individuo adota para 

usufruir dos seus recursos financeiros, no sentido econômico. Medeiros e Cruz 

(2004) ressaltaram que a forma em que o individuo vive em sociedade pode ser 

interpretada pela sociedade através da maneira que este disponibiliza seus gastos 

com tecnologia, educação, alimentação, informação, diversão e tempo. 

De acordo com as variáveis que influenciam a decisão de compra do 

consumidor, apresentadas acima, pode-se perceber que são elas que solidificam o 

processo de informação e aquisição do produto, pois através das influências 

ambientais e das diferenças individuais o consumidor consegue validar a sua 

decisão de compra. 
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2.4 INFLUÊNCIAS NAS DECISÕES DE COMPRA DO CONSUMIDOR 

 

Segundo Angel et al. (2000), as necessidades poderão vir de sensações 

internas (matar a sede ou proteger-se do frio) ou de estímulos externos, podendo ser 

utilitárias – relacionadas a funções básicas e benefícios materiais, como por 

exemplo a escolha de um carro e a percepção de suas vantagens com baixa 

manutenção. Diante destas constatações, Costa, Vilarindo e Costa (2007) 

pesquisaram o comportamento do consumidor na área supermercadista. Através de 

uma analise univariada concluíram que as variáveis que influenciam no ato da 

compra são: qualidade, sortimento e preço, atendimento, crédito e entrega, 

promoção, atmosfera de serviço, localização, marca, pós-venda e satisfação do 

consumidor.  

Allen et al. (1992) consideraram a influência de emoções igualmente 

importante para a atitude como para o comportamento e sustentaram a correlação 

da atitude na relação entre emoções e comportamento. Os autores estabeleceram 

que a influência da motivação de compra apresenta vínculos com o cognitivo 

emocional do ser humano, agindo no inconsciente do consumidor. 

De acordo com Allen et al. (1992), “as emoções podem ter uma influência 

direta no comportamento que não é capturada pelo julgamento de atitude” (ALLEN 

et al. 1992, p.500). Já Nyer (1997), através do modelo apresentado na Figura 7,  

demonstra a força direta das emoções na finalidade do comportamento e pondera as 

avaliações cognitivas como precedentes das emoções: 

 

 

Figura 07 - Modelo das avaliações cognitivas e emoções do comportamento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Nyer (1997, p. 302) 

 

Diante da análise deste modelo, o processamento da informação é um 

estímulo e deve passar por cada sentido do cliente até que atinja a memória do 

mesmo. A eficácia de comunicação persuasiva dependerá da habilidade do 
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Fonte: Nyer (1997b), p.302, modelo A.
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Fonte: Nyer (1997b), p.302, modelo A.
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“fornecedor” em atingir o foco de comercialização através do comportamento do 

consumidor. 

Os indivíduos interagem regularmente com outras pessoas que influenciam, 

direta ou indiretamente, nas suas decisões de compra. Normalmente, quando o 

cliente decide comprar ou trocar algo por um novo produto, busca opiniões de 

referências próximas. É neste momento que o profissional precisa estar alerta, 

conhecer como e quando isto acontece, pois pode ser esta uma grande chance de 

melhorar e/ou aumentar os resultados da empresa perante o mercado. (COSTA, 

VILARINDO e COSTA, 2004) 

Na concepção de Vilas Boas, Sette e Brito (2006), a família é um grupo de 

referência de extrema importância em termos de seus efeitos sobre o 

comportamento do consumidor, sendo, sem dúvida, a mais influente. Do ponto de 

vista mercadológico, este fator difere-se dos grupos de referência maiores porque 

seus membros precisam satisfazer suas necessidades individuais e partilhadas, 

recorrendo a um suprimento de recursos comuns e relativamente fixos. 

Ainda baseado na visão de Berry, Carbone, Haeckel (2003), o processo 

decisório familiar é complexo e deve ser compreendido pelo profissional de 

marketing para que possa direcionar apropriadamente seus esforços. Durante a fase 

de coleta de informações, os adultos e as crianças deste grupo podem contribuir 

para a obtenção de conhecimento sobre os produtos. 

Segundo Schiffman e Kanuk (2000), os fatores que afetam a influência do 

grupo de referência são informações e experiências. Quando um indivíduo  

experimentar pela primeira vez um produto ou serviço  ou  caracterizar e assimilar as 

características do produto, estará menos propenso a ser influenciado pelo conselho 

ou pelo exemplo de um outro. Credibilidade, atração e poder são percebidos como 

digno de crédito, atraente ou influente, podendo induzir à mudança de atitude do 

comportamento do consumidor. Os autores definiram que a notabilidade do produto 

é a influência potencial de um grupo em uma decisão de compra, variando à medida 

que o produto é notado, visualmente ou verbalmente, pelos outros. 

Outro ponto que merece destaque e cuidados especiais são os apelos 

práticos por grupos de referência. Para Schiffman e Kanuk (2000), Stefano, Neto e 

Godoy (2008), eles são usados com muita eficácia por alguns anunciantes para se 

comunicarem com seus mercados. São pessoas com as quais o público-alvo possa 
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se identificar para promover bens e serviços, induzindo sutilmente o consumidor 

potencial a se familiarizar com o usuário do produto ou serviço retratado no anúncio. 

Como indivíduos diferentes, cada pessoa tende a ver o mundo do seu próprio 

modo. O ser humano age e reage com base em suas percepções, portanto, para a 

empresa, é fundamental conhecer essas percepções para que, desta forma, elas 

possam influenciar os consumidores em suas compras. 

Segundo Samara e Morsch (2005, p.123), “percepção é a maneira como as 

pessoas coletam e interpretam os estímulos provindos do seu meio ambiente”. Já na 

visão de Solomon (2003, p. 52), “a percepção é o processo pelo qual essas 

sensações são selecionadas, organizadas e interpretadas”. Para Kotler e Keller 

(2006, p.184), “percepção é o processo por meio do qual alguém seleciona, organiza 

e interpreta as informações recebidas para criar uma imagem significativa do 

mundo”. 

Para Burlamaqui e Godoy (2006), os estímulos sensoriais são estímulos 

externos que iniciam o processo perceptivo. Eles podem ser detectados por meio de 

uma série de canais. A sensação emocional resultante dessa interação promoverá 

uma interpretação no cérebro de cada pessoa, que definirá um significado, portanto, 

os consumidores costumam ignorar os estímulos que consideram irrelevantes e 

interpretam todos os outros de forma coerente com sua versão pessoal da 

“realidade”. 

Segundo Mont e Plepys (2003), a sensação está relacionada diretamente 

com a reação imediata dos receptores sensoriais de cada pessoa como olhos, 

ouvidos, boca, nariz, mãos – a estímulos básicos como cor, luz, som, odores e 

texturas. A qualidade sensorial única de um produto pode desempenhar um 

importante papel ao fazê-lo se sobressair em relação aos concorrentes, 

especialmente se a marca cria uma associação ímpar com a sensação. 

Amorim, González, Ramos (2004) salientam que, além da percepção ser um 

fator decisivo em muitos casos de consumo, é necessário que o profissional de 

marketing amplie cada vez mais sua visão e deixe de se basear somente nos 

desejos e necessidades dos consumidores para criar, desenvolver e lançar novos 

produtos. Conhecer como o cliente percebe os produtos e os serviços oferecidos, 

saber o que fazer para chamar sua atenção e estimulá-lo a uma compra. 

Para Amorim, González, Ramos (2004), Babin e Attaway (2000) e Ghisim, 

Merlo e Nagano (2004), os principais fatores formadores das expectativas do cliente 
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são suas necessidades pessoais, já que é visando atender a estes anseios que os 

clientes procuram um serviço ou produto.  

Não foram localizados trabalhos específicos sobre o comportamento de 

compra em postos de combustíveis. Porém, entre os vários estudos que trataram 

dos fatores determinantes do comportamento do consumidor aplicados a outros 

produtos, encontra-se o de Medeiros e Cruz (2004) que realizaram uma pesquisa 

em loja de materiais de construção. Aplicando uma pesquisa quantitativa descritiva 

com 12 entrevistados, concluíram que as variáveis: qualidade, preço, atendimento, 

confiança na marca, conforto, durabilidade e segurança, forma de pagamento e 

tempo influenciam a decisão de compra.  

Sampaio et al (2004) ao estudarem o comportamento dos consumidores de 

automóveis novos, junto a 43 clientes de concessionárias chegaram a conclusão  

que variáveis de influência no ato da compra foram: estilo, confiança na assistência 

técnica, facilidade de pagamento, economia, desempenho, atendimento da rede de 

revendedores, cor, vantagens do produto, modelo (tipo), imagem, fidelidade, 

compromisso e reclamação.  

A fundamentação teórica descrita neste capítulo contribuiu para o 

delineamento da pesquisa deste estudo e para direcionar as variáveis a serem 

estudadas quando se trata de comportamento do consumidor 
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3 METODOLOGIA  

 

 

Nesta etapa, apresenta-se a metodologia aplicada para a execução do 

trabalho, que compreende o delineamento da pesquisa, a definição da população e 

da amostra da pesquisa e os procedimentos de coleta e análise de dados. 

 

Método é a forma de proceder ao longo de um caminho. Na ciência os 
métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam de início, o 
pensamento em sistemas, traçam de modo ordenado a forma de proceder 
do cientista ao longo de um percurso para alcançar um objetivo. 
(TRUJILLO, 1974, p. 24). 

 

Com base na citação acima, neste capítulo explica-se o tipo de plano utilizado 

na pesquisa, com base no problema formulado. A importância é mostrar quais os 

tipos de metodologias que foram adotadas para que estes métodos e técnicas de 

pesquisas estejam de acordo com os objetivos do trabalho, definindo assim a 

natureza da pesquisa. Por isso, buscam-se teorias que tratem do assunto.  

  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 
 

 Baseando-se no problema a ser estudado, nos objetivos da pesquisa e no 

referencial teórico acerca do tema foi elaborado o delineamento desta pesquisa, o 

que possibilitou o alcance dos resultados e conclusões do estudo. 

Esta pesquisa classifica-se como exploratória, descritiva e de abordagem 

quantitativa. De acordo com Malhotra (2001), a pesquisa exploratória proporciona a 

formação de ideias para o entendimento do conjunto do problema, enquanto que a 

pesquisa descritiva procura quantificar os dados colhidos e analisá-los 

estatisticamente. Na visão de Mattar (2007, p.13) “pesquisa descritiva é 

caracterizada por possuir objetivos bem definidos, procedimentos formais, ser bem 

estruturada e dirigida para a solução de problemas ou avaliação de alternativas”. 

Segundo Roesch (1999, p.137) “pesquisa de caráter descritivo não procura explicar 

alguma coisa ou mostrar 

 relações causais, como a pesquisa de caráter experimental”.  
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Se o propósito do projeto é obter informações sobre determinada 
população: por exemplo, contar quantos, ou em que proporção seus 
membros tem certa opinião ou característica, ou com que freqüência certos 
eventos estão associados entre si, a opção é utilizar um estudo de caráter 
descritivo. (ROESCH, 1999, p.130).   

  

 A pesquisa foi considerada exploratória já que não foram encontrados 

estudos realizados no Brasil em relação ao comportamento de comportamento de 

compra de combustíveis e sim nos diferentes segmentos de mercado. O método 

descritivo quantitativo foi aplicado para identificar, junto aos clientes dos postos, os 

fatores influenciadores  da escolha do posto e a satisfação com esses fatores.  

A execução da pesquisa quantitativa se deu através da aplicação de um 

questionário estruturado com os clientes dos postos de combustíveis, após verificar 

por meio de um pré-teste se o questionário se mostrava de fácil entendimento sobre 

o comportamento de compra dos consumidores.  

 O desenvolvimento do questionário originou-se de estudos realizados por 

autores que estudaram o comportamento do consumidor em diversas áreas, 

conforme consta do modelo de estudo proposto no Quadro 2. 



Quadro 2 - Modelo do processo da pesquisa realizada 

Objetivos Específicos Variáveis de análise  Hipóteses 
Autores que estudaram 
sobre o tema relativo a 

cada objetivo 

Tratamento 
estatístico utilizado 

para pesquisa 

a) Caracterizar os 
fatores que 
influenciam a escolha 
por determinados 
postos de 
combustíveis 
automotivos 

Ambiente Visual do posto; Diiversificação de 
serviços oferecidos; Fácilidade de 
estacionamento; Qualidade dos serviços 
oferecidos; Facilidade de acesso ao posto; 
Proximidade da residência; Qualidade dos 
combustíveis; Troca de óleo; Confiabilidade na 
não adulteração de produtos; Amizade com os 
funcionários; Marca/bandeira do posto; 
Diversidade dos produtos da loja de 
conveniência; Espaço para manobra dos carros 
entre as bombas; Higiene/organização das 
instalações e equipamentos; Segurança do 
ambiente em geral; Forma de pagamento; 
Localização do Posto; Lavação de veículos; 
Preço da troca de óleo  e outros serviços; 
Qualidade dos produtos da loja de 
conveniência; Preço dos combustíveis; Rapidez 
na cobrança. 
 

H1: Os fatores 
influenciadores da compra 
estão relacionados às 
características 
sociodemográficas dos 
entrevistados 

Hernandez e Teixeira (2009), 
Costa, Vilarindo e Costa 
(2004) 
Fonseca  et al (2002), 
Stefano, Godoy e 
Ruppenthal (2007). 

Analise univariada,  
Multivariada, análise 
de variância ANOVA 
e teste posterior de 
Scheffé 

b) Identificar os fatores 
que contribuem para 
satisfação no ato de 
compra em postos de 
combustíveis; 

Mesmas variáveis do objetivo „a‟. 

H2: Existe associação 
entre a satisfação  e os 
fatores influenciadores da 
compra 

González, Amorim e Ramos 
(2004), Ghisi, Merlo e 
Nagano (2004), Rocha, 
Santos e Melo (2005), Araújo 
e Silva (2006), 
Babim, Gonzalez e Watts 
(1994) 

Analise univariada e 
Multivariada 

c) Determinar o grau de 
relação entre os 
fatores influenciadores 
da escolha, a 
satisfação e as 
características 
sociodemográficas 
dos entrevistados. 

Mesmas variáveis dos objetivos “a” e “b”. 
 
Características sociodemográficas: Sexo; 

Estado civil; Renda mensal familiar; 

Escolaridade: 

 

H3: Os fatores que 
influenciam a compra estão 
relacionados à satisfação e 
às características 
sociodemográficas dos 
consumidores 

Sampaio et. al. (2004) 
Gonzáles, Amorim e Ramos  
(2004), Medeiros e Cruz 
(2006) 
 

Analise univariada,  
Multivariada, análise 
de variância ANOVA 
e teste posterior de 
Scheffé 

 



 

 O Quadro 02 apresentou a base de pesquisa feita para a realização deste 

estudo, considerando que o processo de coleta e análise dos dados definido como 

estratégia de pesquisa o método survey. Este possibilitou o levantamento de 

informações no campo, o qual indicou a obtenção de dados primários em relação aos 

objetivos de pesquisa, apontando opiniões, atitudes, intenção e expectativas em 

relação ao comportamento de compra do consumidor. (MALHOTRA, 2006) 

 

 

3.2 DEFINIÇÃO DE POPULAÇÃO-ALVO E AMOSTRA  

  

A definição da população-alvo ou universo é um processo de grande 

importância para o sucesso de uma pesquisa, devendo ser feito de forma correta e 

responsável para não comprometer todo o resultado dela. 

Na visão de Rocha et al. (2005, p.258) “cada projeto de pesquisa tem uma 

população singularmente definida, que é descrita em termos de parâmetros”. Desta 

forma, observa-se a importância de escolher corretamente a população-alvo para que 

seja alcançado o resultado esperado da pesquisa.  

 Conforme escreve Rocha et al. (2005, p.258), “uma população é o total de 

elementos que compartilham algum conjunto comum de características”.  

 

Amostra é um segmento da população selecionado para representar a 
população como um todo. O ideal é que a amostra seja representativa, para 
que o pesquisador possa fazer estimativas precisas das ideias e 
comportamentos da população. (KOTLER, 1995, p. 78). 
 

 De acordo com Samara e Barros (1997, p. 67), “a amostra é uma parte de um 

universo, ou população, com as mesmas características destes”. Essas amostras 

representam a população que, por ser muito grande, ou por outros motivos, não pode 

ser medida ou analisada por inteiro. Deste modo é que se consegue determinar o 

comportamento de indivíduos em um grupo, a partir do momento que a amostra 

corresponda às características da população em estudo, atendendo assim aos 

objetivos da pesquisa.  

 Para Mattar (2007, p.127) “a amostra é qualquer parte de uma população”. A 

função da amostragem em um processo de pesquisa de marketing é a de que a 

coleta de dados referentes a alguns elementos da população e sua análise pode 

proporcionar importantes informações sobre toda a população. Diante desta menção 
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estabeleceu-se o arredondamento do resultado de amostra, com intuito de 

classificar de maneira proporcional o público a ser entrevistado. 

 O universo de postos de combustíveis era composto por vinte e um postos 

atendidos pela empresa Dibrape Distribuidora Brasileira de Petróleo Ltda, situada na 

cidade de Guaramirim – SC, como consta no Quadro 3. Atualmente a distribuidora 

atende postos com vínculos contratuais e não contratuais localizados em rodovias de 

grandes tráfegos e em bairros distintos, distribuídos nas regiões do Vale do Itajaí e 

Norte Catarinense.  

 
 
 
 
Quadro 3 - universo de postos de combustível da empresa 

Postos atendidos pela Distribuidora 

Universo de Postos   

Vinculo Contratual (bandeira Dibrape) 

Postos de Rodovias Região  
Postos de 

Bairros 
Região 

Rudnick e Cia Norte  Rudnick e Cia Norte 

Posto JR Vale do Itajaí  
Auto Posto São 

Paulo 
Norte 

Posto Portal Vale do Itajaí 
Bavária 

Empreendimento
s 

Norte 

Auto Posto Jardel Norte Rudnick e Cia Norte 

Auto Posto Claraíba Vale do Itajaí Auto Posto Hardt Norte 

Posto Perola do Vale Norte 
JRX Com. de 
Combustíveis 

Vale do Itajaí 

Vinculo Não Contratual (bandeira branca) 

Postos de Rodovias Região 
Postos de 

Bairros 
Região 

Com. Comb. Scussel Vale do Itajaí 
Auto Posto 
Centurion 

Vale do Itajaí 

Waldemiro Scussel Vale do Itajaí 
Sul Com. de 

Combustíveis 
Norte 

Auto Posto Juclei Vale do Itajaí 
Auto Posto 
Comandoli 

Vale do Itajaí 

  
Posto Portal de 

Trombudo 
Vale do Itajaí 

  Posto Vicenzi Norte 

  
Auto Posto 
Sevgnani 

Norte 

 

 Desse total foram escolhidos apenas dez postos, com base no critério de maior 

faturamento, conforme consta no Quadro 4, os quais passaram a fazer  parte da 

amostra de postos selecionados para a pesquisa. 
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Quadro 4 - amostra de postos de combustível e clientes  

 

 

 O universo de clientes atendidos pelos 10 postos de combustíveis selecionados 

atinge cerca de 71.500 pessoas por mês. Utilizando-se a fórmula  para o cálculo 

amostral  de Barbetta (1999) chegou-se a uma amostra de 400 clientes, distribuídos 

de forma proporcional ao faturamento de cada posto, como mostra o Quadro 4. A 

amostra foi do tipo não-probabilística, por conveniência e o critério de escolha dos 

clientes foi a sua disponibilidade em participar da pesquisa.  

 

 

 

3.3 QUESTIONÁRIO E COLETA DE DADOS 

  

 

Para a coleta dos dados utilizou-se um questionário estruturado, aplicado aos 

clientes dos postos de combustíveis que estavam abastecendo no instante do 

procedimento de coleta de dados, por meio de entrevistas. Essas entrevistas foram 

realizadas a partir de uma breve abordagem aos clientes, na qual o pesquisador 

explicou o objetivo do estudo e, desta forma, os clientes que tiveram interesse em 

participar foram entrevistados. Através desta pesquisa foi possível coletar 

informações a respeito dos fatores que influenciam consumo em postos de 

combustíveis. Para Rocha et al. (2005, p.228) “um questionário é um conjunto 

formalizado de perguntas para obter informações do entrevistado”. As perguntas 

estruturadas podem ser de múltipla escolha, de apenas duas escolhas ou de escala.  

 Segundo Kirk e Miller (1986) apud Mattar (1999, p.77), a pesquisa quantitativa 

procura medir o grau em que algo está presente, na qual os dados são obtidos de um 

Amostra dos postos e clientes objeto de estudo 

Posto Local Vínculo Faturamento/mês Nº Entrevistas 

Rudnick e Cia BR Contratual 1.100.000 107 

Com. de Comb. Scussel BR Não Contratual 520.000 51 

Waldemiro Scussel BR Não Contratual 460.000 45 

Posto Perola do Vale BR Não Contratual 350.000 34 

Posto Centurion Bairro Não Contratual 350.000 34 

Rudnick e Cia Bairro Contratual 310.000 30 

Sul Com. de Combustíveis Bairro Não Contratual 270.000 26 

Auto Posto São Paulo Bairro Contratual 270.000 26 

Bavaria Empreendimentos Bairro Contratual 260.000 25 

Rudnick e Cia Bairro Contratual 230.000 22 

Total de entrevistas                                                                                                                400                                                                                       
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grande número de respondentes, usando-se escalas, geralmente numéricas, e que 

são submetidas a análises estatísticas formais. Estabeleceu-se que, durante o 

processo de coleta de dados o método de Flick (2004, p. 240) que estabelece “a 

checagem do entrevistado no sentido de uma validação comunicativa dos dados e 

interpretações com os membros dos campos em estudo”, ou seja, os clientes foram 

abordados com uma pergunta de reconhecimento. Através deste procedimento o 

cliente foi indagado se já tinha participado, no mesmo ou em outro posto de 

combustível, de uma pesquisa similar a esta, o que fez com que um cliente não 

participasse duas vezes da mesma pesquisa. 

  O questionário foi desenvolvido em três blocos, sendo que o bloco A 

tratou da investigação dos fatores influenciadores da escolha do posto e da satisfação 

dos clientes; o bloco B abordou as características dos entrevistados e o bloco C das 

características dos veículos.  

 As variáveis de análise utilizadas no questionário aplicados aos clientes dos 

postos envolveram o modelo de Engel et al. (2000), os fatores estimulantes de 

compra individual e ambiental, bem como, outros estudos com base empírica sobre o 

comportamento de compra, conforme consta no Quadro 02. 

 

 

 

3.3.1 Pré-Teste 

 

 

Antes da aplicação dos questionários, foi realizado o pré-teste com vinte 

clientes dos postos. Essa etapa destinou-se verificar se o questionário foi bem 

elaborado (para melhor aproveitamento da pesquisa) e, desta forma, evitar erros 

provenientes de questões de difícil interpretação. Na visão de Chisnall (1980, p. 177) 

o pré-teste é útil, por exemplo, para testar a exatidão e a confiabilidade. Após a 

confirmação dos participantes deste processo, iniciou-se a etapa final que é a 

aplicação da pesquisa nos postos envolvidos. 
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3.4 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

  

Os resultados obtidos através dos questionários estruturados foram 

quantificados e tabulados estatisticamente com o auxílio da planilha eletrônica Excel® 

e, com os recursos que esse software possibilitou, foram feitas as análises 

percentuais, médias, desvio padrão da satisfação e influência e, por fim, frequência 

das variáveis socioeconômicas e características dos veículos dos entrevistados.  

No segundo momento de quantificação e tabulação, os dados foram 

importados para o software STATISTICA® disponível no laboratório do PPGA – 

UNIVALI, na versão 6.0. Com o uso dessa ferramenta, foi possível fazer os demais 

processamentos de dados que são apresentados neste trabalho.  

Por meio desse software foi realizada a análise multivariada que,  de acordo 

com Hair et. al. (2005), se refere a todos os métodos estatísticos que, 

simultaneamente, analisam as múltiplas medidas sobre cada indivíduo ou objeto sob 

investigação. Qualquer análise simultânea de mais de duas variáveis, de certo modo, 

pode ser considerada uma análise multivariada.  

O software STATISTICA® também possibilitou medir o grau de relação entre 

duas variáveis quantitativas, através da análise de correlação linear para as variáveis 

numéricas, que foram classificadas como: nula, fraca, regular, forte, muito forte, plena 

ou perfeita, de acordo com método proposto por Barbetta (1999). A análise de 

correlação linear de Pearson mede a associação entre duas variáveis após controlar 

ou ajustar os efeitos de uma ou mais variáveis adicionais. (BARBETTA, 1999) 

Para analisar as influências das características sociodemográficas sobre as 

variáveis, foi aplicada a análise de variância – ANOVA que, segundo Hair et. al. 

(2005), estuda a influência das variáveis na característica de interesse. Quando houve 

significância na comparação simultânea das médias, usou-se o teste a  Scheffé para 

as comparações em pares.  
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4 ANÁLISES E RESULTADOS DA PESQUISA   

 

Os resultados da pesquisa são apresentados subdivididos nos seguintes itens: 

caracterização da amostra, fatores de influência e satisfação, correlação entre 

influencia e satisfação, análise da variância entre influência, satisfação e 

caraterísticas dos entrevistados. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

A caracterização da amostra é composta pelo perfil dos entrevistados, e 

também pela identificação dos seus veículos. Diante dos dados levantados, pode-se 

concluir que houve predominância masculina de 60%, contra 40% feminino. Outro 

item avaliado foi o estado civil, sendo 54%  solteiros, divorciados ou viúvos e 46% 

casados. 

No que se refere à  renda familiar mensal, 40% dos entrevistados ficaram 

entre R$ 1.020,00 a R$ 2.040,00; logo na sequência, 37%  recebendo na faixa de R$ 

2.040,00 a R$ 5.100,00; outros 15% dos entrevistados declararam receber até R$ 

1.020,00; com renda de R$ 5.100,00 a R$ 10.200,00 somente 5% e, por fim,  2% 

disseram receber acima de R$ 10.200,00 mensalmente. 

Outro item avaliado foi o grau de escolaridade dos entrevistados, que 

apresentou porcentagens bem distribuídas. Obteve-se 27% das pessoas com o 3° 

grau incompleto, 25% com 2° grau completo, 20% concluíram somente até o 1° grau, 

16% completaram o 2° grau; já o 3º grau, somente 10% disseram terem concluído e 

pós-graduação 2%. 

Quanto à frequência de visita, 82% disseram ter visitado o posto mais de duas 

vezes, 8% declararam duas visitas, 7% uma única e, por fim, somente 3% destes 

disseram que era a sua primeira visita ao estabelecimento. Assim como a frequência 

de visita, foi questionado aos entrevistados por quais motivos eles pararam em um 

posto de combustível, e as respostas mostram que 88% pararam por necessidade de  

abastecer o veículo, outros 45% afirmaram a intenção de comprar algo na loja de 

conveniência, 35% disseram que o que motivou sua parada foi encher pneus, 25%  

para se alimentar na loja de conveniência, 22% para trocar o óleo e 16% usar o 

toalete. Também foi questionado quanto a lavar o veículo, obter informações, entre 
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outras opções; estes apresentaram um percentual abaixo de 6%. Nessa questão as 

respostas podiam ser múltiplas e por essa razão a somatória das porcentagens pode 

ultrapassar 100%.  

Outro quesito foi a frequência de abastecimento, que obteve um índice de 

72% dizendo abastecer semanalmente, outros 16% declarando que somente 

abastecem os veículos uma vez por mês, 8% diariamente, e, por fim, 4% escolheram 

a opção “outros”. 

Outro fator muito importante e que pode contribuir para futuras conclusões 

deste estudo é o motivo que levou o entrevistado a parar para abastecer naquele 

posto específico. Dos trezentos e setenta e quatro entrevistados, 41% optaram pela 

questão que diz respeito ao costume de abastecer somente em um único posto,  

sendo 89% daquele bairro outros 23% disseram ser pela qualidade do combustível, 

20% porque o posto fica próximo à residência, 12% declararam que se sentem 

atraídos pela diversidade que o posto oferece e somente 10% pararam motivados 

pelo preço. Os motivos que menos influenciam na parada para abastecer foram: 

porque o combustível estava baixo, primeiro posto avistado ou porque abastece 

somente em posto daquela bandeira, ficando entre 3% a 6%. Ao analisar essas 

respostas deve-se levar em consideração que 90% dos entrevistados declararam 

morar na cidade de localização do posto 

Conforme mencionado no início deste capítulo, o bloco C tratou das 

características dos veículos, que podem ser apontados como 63% de automóveis, 

22% de caminhões, 8% de utilitários, 5% de motocicletas e 2% de automóveis de 

luxo. Dos entrevistados que pararam no posto, 82% disseram que o veículo era de 

sua propriedade, 7% afirmaram que o veículo era de empresa e 11% indicaram outras 

situações de posse do veículo, tais como, do amigo (a), pai, mãe, namorado (a). O 

estado de conservação dos veículos ficou sob observação do pesquisador, que 

verificou que 50% estavam em bom estado, 34% em muito bom estado e 16% 

encontravam-se em estado regular. 

 

 

4.2 FATORES DE INFLUÊNCIA E SATISFAÇÃO  

 

No decorrer deste capítulo serão compilados os resultados estatísticos 

coletados a partir da entrevista realizada com os clientes dos postos de combustíveis, 
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com base nos objetivos específicos do estudo.  Nas tabelas a seguir são 

apresentados os resultados das médias, porcentagens e  desvio padrão das 

respostas sobre  fatores de influência na escolha dos postos e da satisfação dos 

clientes com esses fatores.  

Dos questionários coletados, 374 foram considerados válidos. Em relação a 

influencia das variáveis na escolha do posto, obteve-se os seguintes percentuais por 

notas, médias e desvio padrão, conforme os resultados na Tabela 01 abaixo: 

 
 

 
Tabela 1 - Influenciadores da escolha pelo posto de combustível 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Variável/fator Média 
Desvio 
padrão 

Percentuais por nota  
atribuída à influência 

Pouco 
influencia 

Influencia 
Muito 

influencia 

1 2 3 4 5 6 

Placas visíveis (sinalização interna) 4,98 1,17 0% 3% 9% 18% 26% 44% 

Ambiente Visual do posto 4,90 1,27 3% 3% 12% 13% 29% 40% 

Diversificação de serviços oferecidos 4,85 1,32 0% 6% 18% 7% 25% 44% 

Fácil estacionamento 4,84 1,42 3% 5% 14% 12% 18% 48% 

Qualidade dos serviços oferecidos 4,81 1,29 2% 3% 15% 13% 28% 39% 

O fácil acesso ao posto 4,77 1,28 3% 3% 10% 19% 29% 36% 

Proximidade de sua residência 4,75 1,32 3% 0% 19% 15% 24% 39% 

Qualidade dos combustíveis 4,73 1,34 3% 6% 10% 19% 26% 36% 

Troca de óleo 4,67 1,47 3% 7% 13% 15% 21% 41% 

Confiabilidade na não adulteração de produtos 4,62 1,34 4% 6% 8% 21% 33% 28% 

Amizade com os funcionários 4,60 1,47 4% 7% 12% 13% 26% 38% 

Marca/bandeira do posto 4,57 1,40 3% 6% 13% 24% 18% 36% 

Diversidade dos produtos da loja de conveniência 4,56 1,42 3% 5% 19% 18% 17% 38% 

Espaço para manobra dos carros entre as bombas 4,56 1,44 6% 4% 12% 21% 25% 32% 

Higiene/organização das instalações e equipamentos 4,56 1,31 3% 4% 15% 19% 31% 28% 

Segurança do ambiente em geral 4,53 1,54 4% 7% 15% 16% 17% 41% 

Forma de pagamento proposta 4,52 1,42 4% 5% 13% 25% 19% 34% 

Localização do Posto 4,52 1,42 5% 4% 17% 21% 21% 32% 

Lavação de veículos 4,46 1,39 4% 6% 17% 18% 24% 31% 

Preço da troca de óleo  e outros serviços 4,39 1,46 4% 6% 21% 18% 19% 32% 

Qualidade dos produtos da loja de conveniência 4,35 1,39 4% 4% 21% 23% 20% 28% 

Preço dos combustíveis 4,34 1,54 6% 6% 22% 14% 19% 33% 

Rapidez na cobrança 4,34 1,67 8% 8% 15% 20% 9% 40% 

A loja de conveniência 4,25 1,53 6% 8% 22% 22% 12% 30% 
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No que se refere à influência das variáveis para os consumidores, foram 

obtidas médias expressivas, ficando todas entre (4,25) e (4,98), numa escala de 6 

pontos, mas nenhuma atingiu ou ultrapassou a média 5, que significava muita 

influência. As mais altas foram: placas visíveis (4,98), ambiente visual do posto (4,90), 

diversificação de serviços oferecidos (4,85) e fácil estacionamento (4,84). O que 

chama a atenção é que muitas das médias, apesar de apresentarem alta influência, 

obtiveram um desvio padrão padrão  muito alto, e muitas destas são as mesmas que 

apresentam divergências nas notas atribuídas à satisfação, tais como: preço da troca 

de óleo e outros serviços (4,39), desvio padrão (1,46), coeficiente de variação de 

33%; preço dos combustíveis com (4,34), desvio padrão (1,54) e coeficiente de 

variação de 36%; rapidez na cobrança (4,34), desvio padrão (1,67) e coeficiente de 

variação de 38%; e a loja de conveniência com (4,25), desvio padrão (1,53) e 

coeficiente de variação de 36%.  

Estas variáveis foram confirmadas pelos estudos de Hernandez e Teixeira 

(2009), Costa, Vilarindo e Costa (2004), Fonseca et al. (2002), Stefano, Godoy e 

Ruppenthal (2007) que afirmam apresentarem resultados influentes 

É possível que muitas dessas variáveis sejam influenciadas pelas 

características dos entrevistados, principalmente pelo poder aquisitivo, grau de 

escolaridade, frequência de abastecimento, entre outras. 

O mesmo procedimento foi utilizado com relação à satisfação dos entrevistados 

com as mesmas variáveis, cujos resultados encontram-se na  Tabela 02. 
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Tabela 2 - satisfação dos usuários dos postos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A partir dos dados apresentados pode-se identificar o grau de satisfação, 

média geral e seu respectivo desvio padrão.  

O grau de satisfação dos entrevistados pode ser identificado por meio das 

médias mais expressivas, sendo estas: localização do posto (4,89), fácil acesso ao 

posto (4,79), forma de pagamento (4,74), qualidade dos produtos da loja de 

conveniência (4,73), higiene e organização das instalações e equipamentos (4,72). 

Logo, percebe-se que a maioria das variáveis apresentaram uma média acima de (4). 

As médias que apresentaram um menor índice de satisfação demonstraram um 

desvio padrão muito elevado, que certamente pode ter sido influenciado pelas 

Variável/fator Média 
Desvio 
padrão 

Percentuais por nota  
atribuída à satisfação  

Pouco 
satisfaz 

satisfaz 
Muito 

satisfaz 

1 2 3 4 5 6 

Localização do Posto 4,89 1,13 1% 4% 5% 22% 34% 34% 

O fácil acesso ao posto 4,79 1,06 1% 2% 8% 28% 32% 29% 

Forma de pagamento proposta 4,74 1,25 3% 3% 9% 21% 31% 33% 

Qualidade dos produtos da loja de conveniência 4,73 1,22 3% 3% 8% 25% 30% 31% 

Higiene/organização das instalações e 
equipamentos 

4,72 1,20 2% 4% 7% 26% 30% 31% 

Proximidade de sua residência 4,64 1,34 2% 5% 17% 17% 23% 36% 

Fácil estacionamento 4,62 1,22 8% 4% 3% 27% 29% 29% 

Ambiente Visual do posto 4,61 1,09 1% 4% 10% 28% 35% 22% 

Qualidade dos serviços oferecidos 4,60 1,20 2% 3% 15% 26% 28% 26% 

Marca/bandeira do posto 4,55 1,37 6% 3% 8% 22% 32% 29% 

Segurança do ambiente em geral 4,52 1,15 2% 3% 13% 27% 35% 20% 

Diversidade dos produtos da loja de 
conveniência 

4,52 1,29 2% 5% 18% 23% 22% 30% 

Diversificação de serviços oferecidos 4,49 1,19 1% 6% 12% 29% 30% 22% 

Espaço para manobra entre as bombas 4,46 1,26 0% 9% 13% 27% 26% 25% 

Qualidade dos combustíveis 4,43 1,49 8% 3% 8% 26% 26% 29% 

Placas visíveis (sinalização interna) 4,41 1,31 5% 5% 12% 26% 31% 21% 

Confiabilidade na não adulteração de produtos 4,41 1,42 6% 6% 14% 25% 23% 26% 

A loja de conveniência 4,34 1,16 2% 3% 20% 29% 30% 16% 

Rapidez na cobrança 4,32 1,30 5% 4% 15% 27% 32% 17% 

Troca de óleo 4,20 1,26 4% 6% 17% 34% 22% 17% 

Amizade com os funcionários 3,96 1,50 7% 11% 19% 26% 17% 20% 

Lavação de veículos 3,73 1,51 11% 10% 22% 24% 20% 13% 

Preço da troca de óleo  e outros serviços 3,56 1,60 16% 10% 17% 26% 18% 13% 

Preço dos combustíveis 3,44 1,83 26% 10% 8% 21% 20% 15% 
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características dos entrevistados. Variáveis com menor média são: amizade com os 

funcionários (3,96), desvio padrão (1,50) que representa coeficiente de variação de 

38%; lavação de veículos (3,73), desvio padrão (1,51) coeficiente de variação de 

41%; preço da troca de óleo e outros serviços com a média de (3,56), desvio padrão 

de (1,60) com coeficiente de variação entre entrevistado de 45% e, por fim, a variável 

preço dos combustíveis, que apresentou uma média de satisfação de (3,44) com 

desvio padrão de (1,83) com coeficiente de variação 53%. As médias que se 

encontram abaixo de 4, principalmente a variável preço, podem ser também 

justificadas pelo período em que a pesquisa foi aplicada, em que os preços dos 

combustíveis encontravam-se em alta no mercado, em função da entressafra da 

colheita da cana de açúcar. Melhores critérios de análises serão utilizados por meio 

do software Statistica, que possibilitará o cruzamento entre variáveis e características 

sócio-demográficas dos entrevistados. 

Ao analisar os resultados de influência e satisfação, observa-se que houve 

discrepância entre as variáveis que ifluenciam a escolha do posto e o grau de 

satisfação com essas variáveis e vice-versa, conforme mostram as Tabelas 3 e 4.  

 

Tabela 03 - Comparação entre variáveis que influenciam a escolha dos postos e  satisfação 

Variável/fator 
Média 

Influência 
Média 

Satisfação 
Placas visíveis (sinalização interna) 4,98 4,41 
Ambiente Visual do posto 4,90 4,61 
Diversificação de serviços oferecidos 4,85 4,49 
Fácil estacionamento 4,84 4,62 
Qualidade dos serviços oferecidos 4,81 4,60 
Fonte: Dados do pesquisador 

 

A partir do comparativo da tabela observa-se que as variáveis que mais 

influenciaram a escolha dos postos (médias mais altas) não apresentaram os mesmos 

resultados para as médias de satisfação que foram mais baixas.  

Verifica-se que os consumidores que disseram que placas visíveis, o ambiente 

visual do posto, diversificação de serviços, facilidade no estacionamento e qualidade 

dos serviços, Influenciam em sua tomada de decisão de compra, porém  seu nível de 

satisfação nesses fatores é inferior à média de importância. 

Quando se avalia um serviço por meio de pesquisa que mede a importãncia 

dos fatores de escolha e a satisfação dos consumidores com o desempenho desses 

fatores, autores de marketing recomendam que é nas variáveis consideradas mais 
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importantes que os gestores dessas organizações devem se concentrar, para 

alcançar as melhores avaliações de satisfação. 

  

O mesmo método de análise aplicado às variáveis de maiores médias de 

satisfação comparando-as com as de influencia, mostra os resultados de acordo com 

a Tabela 4 abaixo: 

 

 
Tabela 4 - Comparação entre satisfação e grau de influência na escolha do posto 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando feito o mesmo comparativo com as variáveis de satisfação, os 

consumidores disseram que as variáveis que estavam satisfeitos não era as mesmas 

que apresentam média alta para influencia. Também, as variáveis que apresentaram 

estar com uma boa média de satisfação, não estavam tendo as mesmas médias, 

apresentando menos influencia na sua tomada de decisão. Esses resultados vem 

confirmar o que González, Amorim e Ramos (2004) analisaram que nem sempre a 

satisfação está atrelada a influencias. Esses resultados podem indicar que a 

organização está empregando esforços no aperfeiçoamento de fatores não tão 

importantes para a satisfação dos clientes. 

Foi realizado um agrupamento das variáveis que influenciam a escolha do 

consumidor por um posto de combustível em três grandes blocos: ambiente (local 

onde o serviço é prestado) , serviço e produto. Para que se possa conhecer: o que 

pouco influencia, o que influencia moderadamente e o que muito influencia no 

conjunto de cada bloco foram agrupadas também as porcentagens atribuídas às 

diversas notas da escala, conforme mostra a Tabela 5. 

Variável/fator 
Média 

Satisfação 
Média 

Influência 
Localização do Posto 4,89 4,52 
O fácil acesso ao posto 4,79 4,77 
Forma de pagamento proposta 4,74 4,52 
Qualidade dos produtos da loja de conveniência 4,73 4,35 
Higiene/organização das instalações e equipamentos 4,72 4,56 
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Tabela 5 - Resultados dos fatores de influência agrupados por blocos 

Variável/Fator Média 
Desvio     
padrão 

Percentuais por nota atribuída à 
influência 

Pouco 
influencia 

 

 
Influencia 

 
 

Muito 
influencia  

1 e 2 3 e 4 5 e 6 

A
m

b
ie

n
te

 

Placas visíveis (sinalização interna) 4,98 1,17 3% 27% 70% 

Ambiente Visual do posto 4,90 1,27 6% 25% 69% 

Fácil estacionamento 4,84 1,42 8% 26% 66% 

O fácil acesso ao posto 4,77 1,28 6% 29% 65% 

Proximidade de sua residência 4,75 1,32 3% 34% 63% 

Espaço para manobra dos carros entre as 
bombas 

4,56 1,44 10% 33% 57% 

Higiene/organização das instalações e 
equipamentos 

4,56 1,31 7% 34% 59% 

Segurança do ambiente em geral 4,53 1,54 11% 31% 58% 

Localização do Posto 4,52 1,42 9% 38% 53% 

A loja de conveniência 4,25 1,53 14% 44% 42% 

S
e
rv

iç
o

 

Diversificação de serviços oferecidos 4,85 1,32 6% 25% 69% 

Qualidade dos serviços oferecidos 4,81 1,29 5% 28% 67% 

Troca de óleo 4,67 1,47 10% 28% 62% 

Amizade com os funcionários 4,60 1,47 11% 25% 64% 

Lavação de veículos 4,46 1,39 10% 35% 55% 

Rapidez na cobrança 4,34 1,67 16% 35% 49% 

P
ro

d
u

to
 

Qualidade dos combustíveis 4,73 1,34 9% 29% 62% 

Confiabilidade na não adulteração de 
produtos 

4,62 1,34 10% 29% 61% 

Marca/bandeira do posto 4,57 1,40 9% 37% 54% 

Diversidade dos produtos da loja de 
conveniência 

4,56 1,42 8% 37% 55% 

Forma de pagamento proposta 4,52 1,42 9% 38% 53% 

Preço da troca de óleo  e outros serviços 4,39 1,46 10% 39% 51% 

Qualidade dos produtos da loja de 
conveniência 

4,35 1,39 8% 44% 48% 

Preço dos combustíveis 4,34 1,54 12% 36% 52% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Diante dos agrupamentos das variáveis no que tange ao ambiente, pode-se  

perceber as variáveis que muito influenciam na hora do consumidor optar por  um 

determinado posto de combustível. A maioria desses consumidores disse que sua 

escolha está relacionada a placas visíveis (sinalização interna) com 70% de respostas 

em “muito importância” (notas acima de 5, numa escala de 1 a 6); em seguida, tem-se 

com 69% o ambiente visual do posto em geral; a variável estacionamento apresentou 
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ser bastante significativa, com 66%, entre outras que ficaram muito próximas 

dessas porcentagens. Ainda relacionado ao bloco ambiência pode-se perceber que a 

variável que apresentou menor influência está relacionada à loja de conveniência, 

com percentual de 14% “pouco influencia” e 44% “influencia”. Estes resultados 

confirmam o estudo feito por Hernandez e Teixeira (2009). 

No bloco serviço, os consumidores disseram que a grande maioria das 

variáveis analisadas tem muita influência na hora de suas escolhas. Com 69%, a 

diversificação de serviços oferecidos; 67% a qualidade dos serviços e as demais 

variáveis entre 55% a 62% de “muito influencia” e  25% a 28% de “influencia 

moderada”. A variável que apresentou uma menor influência foi relacionada à rapidez 

na hora da cobrança, com 14% de “pouco influencia” e 35% disseram que somente 

“influencia” em suas decisões. 

Ainda nesta análise, constatou-se que o bloco que apresentou uma menor 

influência é o de produto. As variáveis com maiores notas ficaram com Qualidade dos 

combustíveis em 62% e confiabilidade na não adulteração de produtos em 61%. A 

variável, na opinião dos entrevistados, que tem pouca influência em sua escolha é a 

de preço dos combustíveis, com 12%; outros 36% disseram que somente influencia. 

Analisando esses resultados observa-se que teve muitas similaridades com o estudo 

feito por González, Amorim e Ramos (2004). 

A partir desta análise, percebe-se que o ambiente e serviços oferecidos estão 

bastante relacionados à escolha, sendo estes representados pelas maiores médias da 

pesquisa. Fonseca  et al (2002) ao analisarem o serviço prestado, destacaram que 

este é uma das variáveis que possui mair valor para o cliente, a mesma conclusão é 

feita por Stefano, Godoy e Ruppenthal (2007). 

 

 

4.3 CORRELAÇÃO ENTRE INFLUENCIA E SATISFAÇÃO 

 

Como um dos objetivos específicos do estudo previa avaliar o grau de relação 

entre as variáveis que influenciam a escolha do posto, a satisfação e as 

características sociodemográficas dos entrevistados, foi aplicada a análise de 

correlações para esse fim. 
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Para tabular os resultados das correlações das variáveis, utilizou-se o 

software Statística, separando as variáveis em três blocos (ambiente, serviço e 

produto), desta forma foi possível cruzar os resultados de fatores de influência na 

escolha do posto com satisfação e com  características sociodemográficas dos 

entrevistados. 

De acordo com o que descreve Barbetta (1999), através da correlação poder-

se-á indicar  força, medidas e direção do relacionamento entre duas variáveis.  Em 

geral, é possível mostrar que há pares de variáveis aleatórias com forte dependência 

estatística.  

Quando a correlação for positiva, pode-se concluir que a nota atribuída à 

satisfação de uma variável também se associa a uma nota alta para a influência, 

sendo utilizado o mesmo critério quando ambas apresentarem notas baixas. Quando 

a correlação for negativa, indicará que uma variável se apresentou com nota alta e a 

outra com nota baixa. 

 

Para um maior aprofundamento da pesquisa, foi utilizado software Statistica, 

que possibilitou fazer análise bivariada das variáveis, viabilizando, assim, identificar 

as correlações e significância entre elas. 

De acordo com Barbetta (1999) para se medir o grau de correlação entre duas 

variáveis, usa-se o coeficiente de correlação (r), que varia de -1 a +1. Quanto mais 

próximo um valor de (r) se torna em relação a -1,00 ou +1,00, mais forte (mais 

regular) torna-se a relação. Para exemplificar, segue Tabela 01 abaixo com valores de 

(r) e sua correlação dita: 

 

Tabela 06 - avaliação quantitativa de (r) quanto à intensidade 

,               

Fonte: Baseado em Barbetta (1999) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel_aleat%C3%B3ria
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Ao analisar as variáveis em grupamentos, realizando o cruzamento e as 

respectivas notas atribuídas à satisfação, pode-se verificar em quais itens foi possível 

perceber correlação significativa (p<0,05) e se a relação aconteceu de forma positiva 

ou negativa, bem como, se a intensidade da correlação foi nula, fraca, regular, forte, 

muito forte, plena ou perfeita.  

Seguindo a metodologia proposta para verificar o grau de relação entre as 

variáveis influência e satisfação e chegar a resultados mais precisos, foi aplicado o 

teste neste estudo conforme se apresenta abaixo.   

No cruzamento das variáveis de satisfação com as de Influências, do bloco  

ambiente 374 casos foram considerados válidos, conforme mostra o Quadro 5. 

 

            Quadro 5 - intensidade da correlação entre satisfação e influencia das variáveis “ambiente” 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 

CORRELAÇÃO DA SATISFAÇÃO X INFLUÊNCIA ENTRE VARIÁVEIS 
“AMBIENTE” 

  
I1 I2 I4 I5 I10 I12 I13 I15 I16 

S1 
,5070 ,4417 ,0776 ,2876 ,4140 ,3911 ,4255 ,2802 ,2672 

p=0,00 p=0,00 p=,134 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

S2 

,4185 ,5992 ,2257 ,2918 ,2233 ,3296 ,2907 ,3251 ,2130 

p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

S4 

,2246 ,1850 ,4412 ,1448 ,1479 ,1186 ,2251 ,3390 ,1079 

p=,000 p=,000 p=0,00 p=,005 p=,004 p=,022 p=,000 p=,000 p=,037 

S5 

,2538 ,4040 ,2179 ,4472 ,0892 ,2514 ,2650 ,2509 ,1040 

p=,000 p=,000 p=,000 p=0,00 p=,085 p=,000 p=,000 p=,000 p=,044 

S9 

,2655 ,4541 ,1924 ,3583 ,4333 ,2917 ,2223 ,3817 ,3783 

p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

S10 

,3449 ,3761 ,2575 ,2903 ,5462 ,3560 ,2937 ,3757 ,3173 

p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

S12 

,3454 ,4173 ,1282 ,4426 ,3789 ,5954 ,4400 ,3034 ,2677 

p=,000 p=,000 p=,013 p=0,00 p=,000 p=0,00 p=0,00 p=,000 p=,000 

S13 

,3859 ,3310 ,1205 ,2930 ,3441 ,2612 ,3844 ,1952 ,2572 

p=,000 p=,000 p=,020 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

S15 

,1602 ,1975 ,1284 ,1859 ,2008 ,1076 ,2235 ,3056 ,1192 

p=,002 p=,000 p=,013 p=,000 p=,000 p=,038 p=,000 p=,000 p=,021 

S16 

,2193 ,2915 ,1123 ,3409 ,2507 ,3221 ,3396 ,1850 ,2142 

p=,000 p=,000 p=,030 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 
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Para clareza dos resultados contidos no Quadro 18, as variáveis foram 

dimensionadas conforme a intensidade de suas correlações, de acordo com o Quadro 

6 e 7. 

 
Quadro 6 - classificação das intensidades de correlação entre satisfação e influencia das variáveis 
“ambiente” 
 

Variável 

Intensidade da correlação entre satisfação e influencia 
 das variáveis “ambiente” 

Fraca Regular 

S1- A loja de conveniência 

I5 - Segurança do ambiente em 
geral 
I15 - O fácil acesso ao posto 
I16 - Placas visíveis (sinalização 
interna) 

I1 - A loja de conveniência 
I2 - Ambiente Visual do posto 

I10 - Fácil estacionamento 
I12 - Higiene/organização das 
instalações e equipamentos do posto 
I13 - Localização do Posto 

S2 - Ambiente Visual do 
posto 

I4 - Proximidade de sua residência 
I5 - Segurança do ambiente em 
geral 
I10 - Fácil estacionamento 

I1 - A loja de conveniência 

I2 - Ambiente Visual do posto 

I12 - Higiene/organização das 
instalações e equipamentos do posto 

I15 - O fácil acesso ao posto 

S4 - Proximidade de sua 
residência 

I1- A loja de conveniência 
I2 - Ambiente Visual do posto 
I5 - Segurança do ambiente em 
geral 
I10 - Fácil estacionamento 
I12 - Higiene/organização das 
instalações e equipamentos do 
posto 
I13 - Localização do Posto 
I16 - Placas visíveis (sinalização 
interna) 

I4 - Proximidade de sua residência 

I15 - O fácil acesso ao posto 

S5 - Segurança do ambiente 
em geral 

I1- A loja de conveniência 
I4 - Proximidade de sua residência 
I12 - Higiene/organização das 
instalações e equipamentos do 
posto 
I13 - Localização do Posto 
I15 - O fácil acesso ao posto 
I16 - Placas visíveis (sinalização 
interna) 

I2 - Ambiente Visual do posto 

I5 - Segurança do ambiente em geral 

S9 - Espaço para manobra 
dos carros entre as bombas 

I1- A loja de conveniência 
I4 - Proximidade de sua residência 
I12 - Higiene/organização das 
instalações e equipamentos do 
posto 
I13 - Localização do Posto 

I2 - Ambiente Visual do posto 

I5 - Segurança do ambiente em geral 
I10 - Fácil estacionamento 
I13 - Localização do Posto 
I16 - Placas visíveis (sinalização 
interna) 

S10 - Fácil estacionamento 

I4 - Proximidade de sua residência 
I5 - Segurança do ambiente em 
geral 
I13 - Localização do Posto 

 

I1 - A loja de conveniência 

I2 - Ambiente Visual do posto 

I10 - Fácil estacionamento 
I12 - Higiene/organização das 
instalações e equipamentos do posto 

 I15 - O fácil acesso ao posto 

I16 - Placas visíveis (sinalização 
interna) 

S12 - Higiene/organização 
das instalações e 
equipamentos do posto 

I4 - Proximidade de sua residência 
I16 - Placas visíveis (sinalização 
interna) 

I1 - A loja de conveniência 
I2 - Ambiente Visual do posto 

I5 - Segurança do ambiente em geral 
I10 - Fácil estacionamento 
I12 - Higiene/organização das 
instalações e equipamentos do posto 
I13 - Localização do Posto 

15 - O fácil acesso ao posto 
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Continuação..... 
 
Quadro 7- classificação das intensidades de correlação entre satisfação e influencia das 
variáveis “ambiente” 

 

 

A partir dos resultados do Quadro 7, observa-se que a correlação da satisfação 

das variáveis com as de influência do bloco ambiente não obteve resultados 

satisfatórios, resultando as intensidades entre fraca e regular.  Não houve correlação 

entre variáveis (S1), a loja de conveniência, com (I4), proximidade de sua residência e 

no relacionamento das variáveis (S5), segurança do ambiente em geral com (I10), 

fácil estacionamento. Outro fator a ser observado é que as variáveis ficaram bastante 

equilibradas quanto à intensidade de correlação prática. Em uma análise geral, 

nenhuma das variáveis do bloco ambiente, quando correlacionado à satisfação dela 

com a influência de outra, apontou um valor intensivo suficiente para assertividade da 

tomada de decisão, corroborando com os estudos feitos por Ghisi, Merlo e Nagano 

(2004), que disseram que as variáveis ambientais, quando bem administradas 

contribuem para o sucesso organizacional.   

 

Variável 

Intensidade da correlação entre satisfação e influência 
 das variáveis “ambiente” 

Fraca Regular 

S13 - Localização do Posto 

 
I4 - Proximidade de sua residência 
I5 - Segurança do ambiente em geral 
I12 - Higiene/organização das 
instalações e equipamentos do posto 

 

I1 - A loja de conveniência 
I2 - Ambiente Visual do posto 

I10 - Fácil estacionamento 
I13 - Localização do Posto 

S15 - O fácil acesso ao 
posto 

I1 - A loja de conveniência 

I2 - Ambiente Visual do posto 

I4 - Proximidade de sua residência 
I5 - Segurança do ambiente em geral 
I10 - Fácil estacionamento 
I12 - Higiene/organização das 
instalações e equipamentos do posto 
I13 - Localização do Posto 
I16 - Placas visíveis (sinalização 
interna) 

 

I15 - O fácil acesso ao posto 

S16 - Placas visíveis 
(sinalização interna) 

I1 - A loja de conveniência 
I2 - Ambiente Visual do posto 

I4 - Proximidade de sua residência 
I5 - Segurança do ambiente em geral 
I10 - Fácil estacionamento 
I12 - Higiene/organização das 
instalações e equipamentos do posto 
I15 - O fácil acesso ao posto 
I16 - Placas visíveis (sinalização 
interna) 

I5 - Segurança do ambiente em 
geral 
I12 - Higiene/organização das 
instalações e equipamentos do 
posto 
I13 - Localização do Posto 
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Nos resultados da correlação entre satisfação e influência das variáveis 

contidas no bloco serviço, 374 casos foram considerados válidos. São apresentadas 

as principais variáveis que tiveram correlações mais significativas no Quadro 8. 

 
 

 

                                  Quadro 8: intensidade da correlação entre satisfação  
                                  e influência das variáveis “serviço” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Para esclarecimento dos resultados contidos no Quadro 8, as variáveis foram 

identificadas conforme a intensidade de correlação entre elas, de acordo com o 

Quadro 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRELAÇÃO DA SATISFAÇÃO X INFLUÊNCIA 
ENTRE VARIÁVEIS “SERVIÇO” 

  
I3 I8 I21 I22 I23 I24 

S3 
,5197 ,3017 ,2486 ,1552 ,2161 ,1516 

p=0,00 p=,000 p=,000 p=,003 p=,000 p=,003 

S8 
,2585 ,5925 ,3205 ,3118 ,3328 ,3729 

p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

S21 
,4380 ,4779 ,4676 ,4644 ,4901 ,3812 

p=,000 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=,000 

S22 
,1906 ,4109 ,3819 ,4514 ,3605 ,2702 

p=,000 p=,000 p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 

S23 
,3393 ,4340 ,3650 ,4422 ,6067 ,3958 

p=,000 p=,000 p=,000 p=0,00 p=0,00 p=,000 

S24 
,1975 ,3395 ,2271 ,2882 ,3953 ,5036 

p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=0,00 
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Quadro 9 - classificação das intensidades de correlação entre satisfação e influência das variáveis 
“serviço” 

 

 

 

A correlação da satisfação das variáveis com as de influência do bloco serviço 

resultou em uma intensidade de fraca, regular e forte. Todas as variáveis 

apresentaram correlação significativa (p<0,05). Nota-se também que houve 

predominância da intensidade da correlação em regular. Outro fator a ser ressaltado é 

que somente a variável “troca de óleo” apresentou uma correlação forte, ou seja, 

quando um consumidor está satisfeito com o serviço, esse é um fator influente para 

Variável 

Intensidade da correlação entre satisfação e influência 
 das variáveis “serviço” 

Fraca Regular Forte 

S3 - Amizade com os 
funcionários 

I21 - Qualidade dos 
serviços oferecidos 
I22 - Rapidez na 
cobrança 
I23 - Troca de óleo 
I24 - Lavação de 
veículos 

I8 - Diversificação de serviços 
oferecidos 

 

S8 - Diversificação de 
serviços oferecidos 

I3 - Amizade com os 
funcionários 

 

I3 - Amizade com os funcionários 
I21 - Qualidade dos serviços 
oferecidos 
I22 - Rapidez na cobrança 
I23 - Troca de óleo 
I24 - Lavação de veículos 

 

S21 - Qualidade dos 
serviços oferecidos 

 

I3 - Amizade com os funcionários 
I8 - Diversificação de serviços 
oferecidos 
I21 - Qualidade dos serviços 
oferecidos 
I22 - Rapidez na cobrança 
I23 - Troca de óleo 
I24 - Lavação de veículos 

 

S22 - Rapidez na 
cobrança 

I3 - Amizade com os 
funcionários 
I24 - Lavação de 
veículos 

I8 - Diversificação de serviços 
oferecidos 
I21 - Qualidade dos serviços 
oferecidos 
I22 - Rapidez na cobrança 
I23 - Troca de óleo 

 

 

S23 - Troca de óleo  

I3 - Amizade com os funcionários 
I8 - Diversificação de serviços 
oferecidos 
I21 - Qualidade dos serviços 
oferecidos 
I22 - Rapidez na cobrança 
I24 - Lavação de veículos 

I23 - Troca de óleo 

 

S24 - Lavação de 
veículos 

I3 - Amizade com os 
funcionários 
I21 - Qualidade dos 
serviços oferecidos 
I22 - Rapidez na 
cobrança 

 

I8 - Diversificação de serviços 
oferecidos 
I23 - Troca de óleo 
I24 - Lavação de veículos 
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optar pelo posto de combustível. Fonseca  et al (2002) em seus estudo afirma que 

um serviço prestado com qualidade tende ser uma forte estrátégia para fidelização. 

Quando correlacionadas as variáveis de influência e satisfação do bloco 

produto, 374 casos foram considerados válidos. Segue, no Quadro 10, as principais 

variáveis que apresentaram as correlações mais significativas: 

 

 
Quadro 10 - Intensidade da correlação entre satisfação e influência das variáveis “produto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os resultados do Quadro acima possibilitaram visualizar as variáveis conforme 

a intensidade de sua correlação, de acordo com o Quadro 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRELAÇÃO DA SATISFAÇÃO X INFLUÊNCIA  
ENTRE VARIÁVEIS “PRODUTO” 

  
I6 I7 I11 I14 I18 I19 I20 

S6 
,5444 ,2241 ,2624 ,2570 ,1794 ,2085 ,2116 

p=0,00 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

S7 
,2388 ,5950 ,2044 ,3795 ,1871 ,2427 ,5238 

p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=0,00 

S11 
,3202 ,2680 ,5148 ,2237 ,2835 ,2214 ,1519 

p=,000 p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 p=,000 p=,003 

S14 
,2873 ,2534 ,3070 ,4053 ,3319 ,3112 ,4145 

p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

S18 
,1861 ,2359 ,1367 ,3108 ,4437 ,2846 ,2640 

p=,000 p=,000 p=,008 p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 

S19 
,3865 ,3658 ,2495 ,3279 ,3110 ,2656 ,2916 

p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

S20 
,4277 ,4749 ,2925 ,3908 ,2956 ,2793 ,4953 

p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=0,00 
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Quadro 11 - classificação das intensidades de correlação entre satisfação e influência 
das variáveis “produto” 

 

 

 

Variável 

Intensidade da correlação entre satisfação e influência 
 das variáveis “produto” 

Fraca Regular 

S6 - Confiabilidade na não 
adulteração de produtos 

I7 - Diversidade dos produtos da loja 
de conveniência  
I11 - Forma de pagamento proposta 
I14 - Marca/bandeira do posto 
I18 - Preço da troca de óleo  e outros 
serviços 
I19 - Qualidade dos combustíveis 
I20 - Qualidade dos produtos da loja 
de conveniência 

I6 - Confiabilidade na não adulteração 
de produtos 

S7 - Diversidade dos 

produtos da loja de 

conveniência 

I6 - Confiabilidade na não 
adulteração de produtos 
I11 - Forma de pagamento proposta 
I18 - Preço da troca de óleo  e outros 
serviços 
I19 - Qualidade dos combustíveis 

 

I7 - Diversidade dos produtos da loja 
de conveniência  
I14 - Marca/bandeira do posto  
I20 - Qualidade dos produtos da loja 
de conveniência 

S11 - Forma de pagamento 

proposta 
I7 - Diversidade dos produtos da loja 
de conveniência  
I14 - Marca/bandeira do posto 
I18 - Preço da troca de óleo  e outros 
serviços 
I19 - Qualidade dos combustíveis 
I20 - Qualidade dos produtos da loja 
de conveniência 

I6 - Confiabilidade na não adulteração 
de produtos 
I11 - Forma de pagamento proposta 

S14 - Marca/bandeira do 

posto 
I6 - Confiabilidade na não 
adulteração de produtos 
I7 - Diversidade dos produtos da loja 
de conveniência  

 

I11 - Forma de pagamento proposta 
I14 - Marca/bandeira do posto 
I18 - Preço da troca de óleo  e outros 
serviços 
I19 - Qualidade dos combustíveis 
I20 - Qualidade dos produtos da loja 
de conveniência 

S18 - Preço da troca de óleo  

e outros serviços 
I6 - Confiabilidade na não 
adulteração de produtos 
I7 - Diversidade dos produtos da loja 
de conveniência  
I11 - Forma de pagamento proposta 
I19 - Qualidade dos combustíveis 
I20 - Qualidade dos produtos da loja 
de conveniência 

I14 - Marca/bandeira do posto 
I18 - Preço da troca de óleo  e outros 
serviços 

 

S19 - Qualidade dos 

combustíveis 
I11 - Forma de pagamento proposta 
I14 - Marca/bandeira do posto 
I19 - Qualidade dos combustíveis 
I20 - Qualidade dos produtos da loja 
de conveniência 

I6 - Confiabilidade na não adulteração 
de produtos 
I7 - Diversidade dos produtos da loja 
de conveniência 
I14 - Marca/bandeira do posto 
I18 - Preço da troca de óleo  e outros 
serviços 

S20 - Qualidade dos 

produtos da loja de 

conveniência 

I11 - Forma de pagamento proposta 
I18 - Preço da troca de óleo  e outros 
serviços 
I19 - Qualidade dos combustíveis 

 

I6 - Confiabilidade na não adulteração 
de produtos 
I7 - Diversidade dos produtos da loja 
de conveniência 
I14 - Marca/bandeira do posto 
I20 - Qualidade dos produtos da loja 
de conveniência 
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Analisando o quadro acima, pode-se notar que na correlação da satisfação das 

variáveis com as de influência do bloco produto, obtiveram-se os resultados de 

intensidade fraca e regular, bem como houve um equilíbrio entre elas. Todas as 

variáveis apresentaram correlação significativa (p<0,05). Conclui-se que as variáveis 

deste bloco, quando correlacionadas, não apresentam resultados fortes para a 

tomada de decisão prática. Por mais que os resultados tenham apresentado 

intensidade fraca e regular para tomada de decisão pratica, não descarta o estudo 

feito por González, Amorim e Ramos (2004). 

 

 

4.4 ANÁLISE DA VARIÂNCIA ENTRE INFLUÊNCIA, SATISFAÇÃO E 

CARATERÍSTICAS DOS ENTREVISTADOS 

 

 

Chamada de análise de variância, a ANOVA é uma coleção de modelos 

estatísticos e procedimentos associados em que uma variação observada é dividida 

em componentes devido às diferentes fontes de variações. 

A ANOVA proporciona um teste estatístico da existência, ou não, de grupos 

que sejam iguais ou não. Esses tipos de testes são úteis porque possuem certa 

conveniência sobre duas amostras. Análises estatísticas com várias amostras podem 

resultar em uma maior chance de falhas, por essa razão, a ANOVA é útil na 

comparação de duas ou mais variáveis (HAIR, 2005). 

Para o teste ANOVA foram levantados somente resultados do bloco A  (fatores 

de influência à compra) e bloco B (características do respondente), por  serem 

dependentes quando se mede o aspecto compra. Outro fator que foi tomado como 

ponto de partida para a análise foi o coeficiente de variação apresentado no Quadro 

10, um coeficiente acima de 33%.  

Na ANOVA, a comparação simultânea das cinco médias de influência no 

comportamento de compra com o preço da troca de óleo (coeficiente de variação 

33%) indica que há diferenças significativas (Gráfico 1 e o p=0,04572). Por isso foi 

feita a comparação com o teste  Scheffé: 
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Gráfico 01 - Relação entre preço da troca de óleo e a renda  

 

A partir dos resultados, verifica-se que pesquisados da faixa de renda um (R$ 0 

até R$ 1.020,00) são menos influenciados, com uma média de 4,60 e se diferenciam 

significativamente daqueles da faixa de renda três (R$ 2.040,00  a R$ 5.100,00), com 

média 5,03 e faixa de renda cinco (Acima de R$ 10.200,00), que disseram ser mais 

influenciados, com média de 5,75. 

O mesmo método de comparação foi aplicado às cinco médias de influência 

com o preço dos combustíveis (coeficiente de variação 36%) que indicou que há 

poucas diferenças significativas quando comparadas com a faixa de renda salarial. 

Segue abaixo teste Scheffé (Gráfico 2 e o p=0,40566): 
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                         Gráfico 02 - Relação do preço dos combustíveis com a renda 

 

Quando comparados, os faixa de renda um (R$ 0 até R$ 1.020,00) são menos 

influenciados, com média de 4,67, diferenciando-se de forma até significativa dos 

entrevistados a partir da faixa de renda quatro (R$ 5.100,00 a R$ 10.200,00), com 

média de 5,10 e com os de renda cinco (Acima de R$ 10.200,00), com média de 5,50, 

que disseram ser mais influenciados pelo preço dos combustíveis na hora de optar 

por um posto. 

No que tange as médias de influência da rapidez na cobrança (coeficiente de 

variação 38%) foi feito o teste de comparação simultânea, que indicou haver 

diferenças significativas quando comparadas ao gênero dos entrevistados. Segue 

abaixo teste Scheffé (Gráfico 3 e o p= 0,00530): 
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Gráfico 03 - Relação da rapidez na cobrança com o gênero.   

 

Ao comparar a rapidez na cobrança com o gênero dos entrevistados, constata-

se que as pessoas do sexo feminino dão mais importância na agilidade da cobrança 

com média 4,70, quanto que os do sexo masculino apresentaram uma média de 4,29. 

Confirma com os estudos de González, Amorim e Ramos (2004) que o tempo de 

atendimento é fundamental para que o cliente retorne para comprar. 

O último teste da ANOVA, neste estudo, foi aplicado nas médias de influência 

com a loja de conveniência (coeficiente de variação 36%), no qual se verificou 

significância dos resultados quando comparado ao número de frequência de visita ao 

posto. Segue (Gráfico 4 e p=0,000280) 
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Gráfico 04 -  Relação da loja de conveniência com a visita ao posto 

 

 

Ao comparar o número de vezes que o entrevistado esteve no posto com a 

influência da loja de conveniência, observa-se que as pessoas que estavam pela 

segunda vez demostraram não ser muito influenciadas pela loja de conveniência, com 

a obtenção de uma média de 3,48, diferenciando-se significativamente daqueles que 

estiveram mais de duas vezes nos posto, com média de 4,61 e com os que estavam 

pela primeira vez, com média de 5,20, que disseram ter parado no posto de 

combustível influenciados diretamente pela loja de conveniência.  
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4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta dissertação visou explorar os fatores que influenciam ou motivam o 

consumidor, ou ainda, determinam seu comportamento de compra em postos de 

combustíveis.   

Como mencionado no primeiro capítulo, existem várias pesquisas focalizadas 

em postos de combustíveis, mas nenhuma delas trata especificamente do 

comportamento de compra dos consumidores nesse tipo de estabelecimento. Diante 

disso, o autor teve que se embasar em estudos de outros setores que estudara o 

tema, para o desenvolvimento e discussão dos resultados. 

A problemática deste estudo se deu em identificar quais os fatores 

influenciadores do comportamento de compra dos consumidores de combustíveis 

automotivos. A fim de responder o problema de pesquisa, foram definidos o objetivo 

geral e os específicos, que possibilitaram o norteamento do trabalho até as 

considerações finais.  

O ponto de partida para a resposta do problema e objetivos se deu por meio 

de uma análise bibliográfica em torno do tema, na qual foi possível explorar estudos 

nacionais e internacionais. A sequência do estudo foi dada através do método survey, 

que possibilitou identificar, junto aos clientes, as variáveis que influenciam a escolha 

do posto e  a satisfação com os serviços oferecidos e a relação entre essas variáveis 

e as características dos entrevistados. 

Ao pesquisar as características dos entrevistados, conclui-se que o público 

predominantemente foi do sexo masculino, com um pouco mais da metade, 

apresentando estado civil solteiro, divorciado ou viúvo. Quanto à renda familiar dos 

entrevistados, esta ficou entre R$ 1.020,00 a R$ 2.040,00 e o grau de escolaridade 

com terceiro grau incompleto. A maioria dos entrevistados disse que os veículos eram 

de sua propriedade, afirmou ter visitado o posto por mais de duas vezes e quanto ao 

que mais motiva parar, em primeiro lugar ficou abastecer, em segundo, comprar na 

loja de conveniência e em terceiro, encher pneus. A frequência de abastecimento 

confirma com os resultados da pesquisa de González, Amorim e Ramos (2004), que 

em seus estudos concluíram que o abastecimento do automóvel é um grande 

motivador para comprar no posto de combustível. Diz Fonseca  et al. (2002) que 

comprar na loja de conveniência e usar dos serviços bem ofertados pelos 

estabelecimentos levam os consumidores à satisfação. Outro fator muito importante a 
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ser analisado é que aproximadamente 90% moram muito próximos do posto e este 

motivo leva a uma maior comodidade e costume dos entrevistados, fazendo com que 

a frequência de abastecimento seja semanal. 

Para o dimensionamento das variáveis com pouco influência, influência 

moderada e muito influência, estas foram agrupadas em três blocos: ambiente, 

serviço e produto. Quando analisado o bloco ambiente, as variáveis que 

apresentaram maiores influência foram placas visíveis (sinalização interna) 70%, 

ambiente visual do posto 69%, fácil estacionamento 66%, fácil acesso ao posto 65%, 

proximidade de sua residência 63%.  

O segundo bloco, mais bem avaliado, foi o de serviços, e as variáveis mas 

destacadas foram : diversificação de serviços oferecidos 69%, qualidade desses os 

serviços 67%, amizade com os funcionários 64% e troca de óleo 62%.  As variáveis 

do bloco produto também apresentaram bons resultados, muito próximos dessas 

médias. Nos estudos de Hernandez e Teixeira (2009), Costa, Vilarindo e Costa 

(2004), Fonseca  et al (2002), Stefano, Godoy e Ruppenthal (2007), estas variáveis 

quando analisadas, também se destacaram, confirmando-se assim os resultados do 

presente estudo. 

 

Com relação às hipóteses formuladas neste trabalho, a análise dos resultados 

permite fazer os seguintes comentários sobre cada uma delas: 

 
Hipótese H1 - Os fatores influenciadores da compra estão relacionados às 
características socioedemográficas  dos entrevistados. 
 

Essa hipótese foi levantada a partir dos estudos feitos por Fonseca  et al 

(2002), Stefano, Godoy e Ruppenthal (2007) e relacionadas ao primeiro objetivo deste 

trabalho que foi caracterizar os fatores que influenciam a escolha por determinados 

postos de combustíveis automotivos. O objetivo foi formulado com base nos trabalhos 

realizados por Hernandez e Teixeira (2009), Costa, Vilarindo e Costa (2004), Fonseca  

et al (2002), Stefano, Godoy e Ruppenthal (2007). 

No que determina o teste da primeira hipótese, esta foi aceita, uma vez que se 

pode admitir a existência de relação quando realizada a análise de variância a 

ANOVA, medida pela comparação entre característica sociodemográficas dos 

entrevistados e variáveis que tiveram alto coeficiente de variação. A evidência deste 

resultado se mostra quando comparado à influência da faixa de renda salarial com o 

preço da troca de óleo e dos combustíveis. Constatou-se que os da faixa acima de R$ 
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10.200,00, dão mais importância ao preço dos combustíveis e da troca de óleo do 

que os da faixa de renda até R$ 1.020,00. Este resultado tem concordância com a 

afirmativa de Stefano, Godoy e Ruppenthal (2007), que ao estudarem o 

comportamento dos consumidores de produtos orgânicos, concluíram que os fatores 

influenciadores ao consumo estão associados às características sociodemográficas 

dos mesmos.  

 

Hipótese H2 - Existe associação entre a satisfação e os fatores influenciadores 

da compra 

Relacionado à segunda hipótese deste estudo, definida a partir da pesquisa de 

González, Amorim e Ramos (2004), está o segundo objetivo, avaliar os fatores que 

causam satisfação no ato de compra, proposto segundo os estudos realizados por 

Rocha, Santos e Melo (2005), Araújo e Silva (2006), Babim, Gonzalez e Watts (1994) 

e González, Amorim e Ramos (2004). 

A segunda hipótese foi aceita, resultado que pode ser evidenciado quando 

realizada a análise da intensidade da correlação entre satisfação e influenciadores de 

compra, nos grupos de variáveis relativas a produto, serviço e ambiente. Nos 

resultados das analises, a grande maioria das variáveis apresentou correlação entre 

fraca e regular e apenas algumas mostraram forte correlação. De acordo com os 

resultados do estudo de González, Amorim e Ramos (2004), esta hipótese também foi 

confirmada e, segundo esses autores, cliente satisfeito tende a comprar novamente 

no mesmo estabelecimento. 

 

Hipótse H3 - Os fatores que influenciam a compra estão relacionados à 

satisfação e às características dos consumidores 

A terceira hipótese definida a partir do estudo de González, Amorim e Ramos 

(2004) relaciona-se ao terceiro objetivo, que é determinar o grau de relação entre os 

fatores influenciadores da escolha do posto, a satisfação e as características 

sociodemográficas dos entrevistados, que foi proposto conforme os trabalhos de 

Sampaio et. al. (2004), González, Amorim e Ramos (2004), Medeiros e Cruz (2006).  

O teste utilizado para verificação da hipótese foi o de correlação, segundo 

Barbetta (2000), que obteve na maioria das variáveis correlações positivas 
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significativas entre satisfação e influência, nos ttrês blocos: ambiente, serviço e 

produto.  

A correlação dos fatores influenciadores da compra com a satisfação, no grupo 

de variáveis  ambiente, se deram em loja de conveniência, ambiente visual do posto, 

proximidade de sua residência, segurança do ambiente em geral, espaço para 

manobra dos carros entre as bombas, fácil estacionamento, higiene/organização das 

instalações e equipamentos do posto, localização do posto, fácil acesso ao posto e 

placas visíveis (sinalização interna). Todas essas variáveis quando correlacionadas 

apresentaram significância entre fraca e regular. 

Quando correlacionadas as variáveis:  amizade com os funcionários, 

diversificação de serviços oferecidos, qualidade dos serviços oferecidos, rapidez na 

cobrança, troca de óleo e lavação de veículos, pertencentes ao bloco serviço. Todas 

as apresentaram correlação entre fraca, regular e forte. 

O ultimo bloco relacionado foi de produto, com as seguintes variáveis: produtos 

da loja de conveniência, forma de pagamento proposta, marca/bandeira do posto, 

preço da troca de óleo  e outros serviços, qualidade dos combustíveis, qualidade dos 

produtos da loja de conveniência, confiabilidade na não adulteração de produtos. 

Todas apresentaram correlação significativa entre fraca, regular e forte para a tomada 

de decisão gerencial. 

Para a verificação da influência e satisfação relacionadas às características dos 

consumidores, foi aplicado o terceiro teste com algumas variáveis, que foi o da 

análise da variância a ANOVA, possibilitando resultados que comprovam que a 

satisfação é influenciada, muitas vezes, pela renda salarial, sexo, frequência de 

abastecimento e número de vezes de frequência ao posto. O que confirma o estudo 

de Fonseca  et al (2002), que afirma que muitas variaveis são influenciadas pelas 

caracateriscas do comprador. 

Esta pesquisa proporcionou identificar e avaliar as variáveis que mais 

influenciam os consumidores a decidir pela escolha de determinado posto de 

combustíveis e a satisfação com esses variáveis. Também foi possível caracterizar os 

entrevistados, bem como as influências que essas características têm sobre a 

determinação de suas escolhas. Os resultados deste trabalho poderão contribuir para 

melhorar o conhecimento do comportamento de compra do consumidor desse tipo 

específico de estabelecimento, ainda pouco explorado em pesquisas acadadêmicas.  
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Para o dinamismo organizacional, este estudo apresenta resultados  

importantes para a tomada de decisão gerencial, de forma que os gestores de postos 

de combustíveis possam adequar os serviços ofertados, produtos e o ambiente de 

acordo com as necessidades dos seus consumidores. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões, limitações do estudo e 

recomendações a partir dos resultados obtidos e da discussão dos resultados, 

comentados nos capítulo anteriores. Tem-se como ponto de partida as questões de 

pesquisa e as resposta para os objetivos específicos propostos no inicio desta 

dissertação. Por fim, apresentam-se as limitações do trabalho e as sugestões para 

pesquisas futuras. 

Para conhecimento do tema e resolução do problema desta pesquisa, 

primeiramente partiu-se em busca de pesquisa bibliográfica em fontes especializadas 

e publicações relevantes, consequentemente norteando-a por objetivos específicos.  

          Em relação ao primeiro objetivo do trabalho que visou caracterizar os fatores 

que influenciam a escolha por determinados postos de combustíveis automotivos, a 

pesquisa revelou através das médias mais altas que placas visíveis (sinalização 

interna), ambiente visual do posto, diversificação de serviços, fácil estacionamento e 

qualidade dos serviços oferecidos, são os fatores que mais influenciam na escolha 

por determinado posto de combustível automotivo. 

 No que se refere ao segundo objetivo, analisar os fatores que influenciam a 

satisfação no ato de compra em postos de combustíveis, as variáveis que 

apresentaram maiores médias foram higiene/organização das instalações e 

equipamentos, localização, o fácil acesso ao posto, forma de pagamento, qualidade 

dos produtos da loja de conveniência. Pode ser observado que as variáveis que 

apresentaram médias mais altas para influência demonstraram medias inferiores em 

satisfação.  

 Quanto ao terceiro objetivo, determinar o grau de relação entre os fatores 

influenciadores da escolha e satisfação e as características sociodemográficas dos 

entrevistados, constatou-se que loja de conveniência, ambiente visual, proximidade 

de sua residência, segurança do ambiente, espaço para manobra, estacionamento, 

higiene/organização, localização, fácil acesso e placas visíveis, ao correlacioná-las 

entre si, apresentaram intensidade de correlação fraca e regular.  

 

Ao correlacionar a variáveis, amizade, diversificação de serviços, qualidade dos 

serviços, rapidez na cobrança, troca de óleo, lavação, apresentaram correlação entre 

regular e forte. E por fim ao correlacionar as variáveis, produto da loja de 
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conveniência, forma de pagamento, marca/bandeira, preço da troca de óleo, 

qualidade dos combustíveis, qualidade dos produtos da loja de conveniência e 

confiabilidade na não adulteração de produtos tiveram intensidade de correlação entre 

fraca e regular. 

 A relação das características dos entrevistados com os fatores influenciadores 

são definidas quando comparada à influência da faixa de renda salarial com o preço 

da troca de óleo e dos combustíveis. Constatou-se que os clientes da faixa acima de 

R$ 10.200,00, dão mais importância ao preço dos combustíveis e da troca de óleo do 

que os da faixa de renda R$ 0 até R$ 1.020,00. Outra relação é observada no que 

tange à rapidez da cobrança, as mulheres são as que dão mais importância a este 

fator. 

  

 

 

5. 1 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 
 

 

A presente pesquisa teve diversas limitações que impossibilitaram chegar a 

conclusões mais precisas. Dentre elas, pode-se mencionar o fato de se ter trabalhado 

com postos contratuais de uma única distribuidora de combustíveis. Outro aspecto foi 

a definição da população a extrair a amostra, limitando às consumidores das regiões 

do Vale do Itajaí e Norte Catarinense.   

 Como recomendação para estudos futuros, sugere-se que sejam considerados 

postos de outras bandeiras e de regiões diferentes do Brasil. Outro aspecto a ser 

recomendado é que a pesquisa seja feita em outros períodos do ano, 

preferencialmente quando a cana não esteja na entre safra, desta forma não terá 

influencia econômica nos preços dos combustíveis. 

 

5. 2 CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA E EMPÍRICA 

 

Com os resultados deste estudo, mesmo se tratando de um tipo de serviço 

específico (posto de combustível), verificou-se que as mesmas variáveis (placas 

visíveis, ambiente visual, serviços, estacionamento) e fatores de satisfação 

(higiene/organização, localização, o fácil acesso, forma de pagamento, qualidade dos 
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produtos) utilizadas para avaliar outros tipos de serviços, se aplicam aos serviços 

de postos de combustíveis.   

Este estudo também pode contribuir para o aperfeiçoamento da pratica 

administrativa para esse tipo de estabelecimento, pois os gestores poderão tomar 

como parâmetro seus resultados para tomada de decisão gerencial. 
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APÊNDICES 

 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – CLIENTES 
 
 
 

PESQUISA COM CLIENTES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS  
 

Pesquisa Nº______ 
 
Esta é uma pesquisa acadêmica, do curso de Mestrado da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), 
com o objetivo de analisar os fatores que influenciam a compra e a satisfação com os produtos e 
serviços oferecidos pelo posto de combustível. Como sua opinião é muito importante para que se 
possa aperfeiçoar a qualidade do atendimento desses estabelecimentos, solicitamos sua colaboração 
para responder às questões a seguir. 
 
 
Você participou desta pesquisa em outro posto de combustível? 
(  ) Sim . Encerre a entrevista                              (  ) Não 
 
 
BLOCO A – FATORES DE INFLUÊNCIA À COMPRA E SATISFAÇÃO 
 
 
No Bloco A expresse a sua opinião em relação aos fatores que mais influenciam na escolha 
deste posto de combustível, bem como sua satisfação pelos serviços e produtos. Para cada 
fator, marque na escala da direita o número que corresponde ao nível de influência na escolha 
do posto e na escala a esquerda o seu grau de satisfação, considerando que o número 1 
corresponde a “mínima influência ou satisfação” e o 6 a “máxima influência ou satisfação”. 

 
 

Grau de satisfação 
 

Fatores de Satisfação/Influência 

 
Grau de influencia 

Mínima          Máxima   
Satisfação      Satisfação 

 

Mínima               Máxima   
Influência         Influência 

1 2 3 4 5 6 A loja de conveniência 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Ambiente Visual do posto 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Amizade com os funcionários 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Proximidade de sua residência 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Segurança do ambiente em geral 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Confiabilidade na não adulteração de produtos 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Diversidade dos produtos da loja de conveniência 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Diversificação de serviços oferecidos 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Espaço para manobra dos carros entre as bombas 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Fácil estacionamento 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Forma de pagamento proposta 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Higiene/organização das instalações e equipamentos do posto 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Localização do Posto 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Marca/bandeira do posto 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 O fácil acesso ao posto 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Placas visíveis (sinalização interna) 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Preço dos combustíveis 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Preço da troca de óleo  e outros serviços 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Qualidade dos combustíveis 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Qualidade dos produtos da loja de conveniência 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Qualidade dos serviços oferecidos 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Rapidez na cobrança 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Troca de óleo 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 Lavação de veículos 1 2 3 4 5 6 
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BLOCO B – CARACTERISTICA DO RESPONDENTE 
 

1 Sexo 
(  ) Masculino        
(  ) Feminino 
 

2 Estado civil 
(  ) Solteiro/divorciado/viúvo       
(  ) Casado 
 

3 Renda mensal familiar: 
(  ) De R$ 0 até R$ 1.020,00       
(  ) De R$ R$ 1.020,00 a R$ 2.040,00   
(  ) De R$ 2.040,00  a R$ 5.100,00 
(  ) De R$ 5.100,00 a R$ 10.200,00 
(  ) Acima de R$ 10.200,00 
 

4 Escolaridade: 
(  ) Até o 1° grau completo   
(  ) 2° grau incompleto 
(  ) 2° grau completo    
(  ) 3° grau incompleto 
(  ) 3º grau completo    
(  ) Pós-graduação 

5 Quantas vezes já esteve neste Posto 
de combustível  no último mês? 
(  ) É a primeira vez     
(  ) 1 vez        
(  ) 2 vezes     
(  ) mais de 2 vezes 

6 Motivo de ter parado no posto? 
(  ) Abastecer 
(  ) Trocar o óleo 
(  ) Fazer refeições 
(  ) Comprar na conveniência  
(  ) Usar toaletes  
(  ) Obter informações 
(  ) Lavar o veículo 
(  ) Encher pneus 
(  ) Outros_____________________ 
 

7 Propriedade do veículo 
(  ) Próprio 
(  ) Empresa 
(  ) Outros__________________________ 
 

8 Mora nesta cidade? 
(  ) Sim     
(  ) Não. Informar a cidade:_______________ 
____________________________________ 
 

Mora neste bairro? 
(  ) Sim    
(  ) Não 

Qual sua frequência de abastecimento neste 
Posto? 
(  ) Diária 
(  ) Semanal 
(  ) Mensal 
Outras__________ 
 

Por que parou para abastecer neste posto? (Marque apenas uma opção) 
(  ) Porque costumo abastecer somente aqui; 
(  ) Porque o nível do combustível estava baixo; 
(  ) Porque foi o primeiro posto que avistei; 
(  ) Porque fica próximo a minha residência; 
(  ) Porque abasteço somente em postos desta bandeira; 
(  ) Por causa da qualidade do combustível; 
(  ) Pela atratividade do posto; 
(  ) Porque foi o melhor preço que encontrei; 
 

 
BLOCO C – CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO DO RESPONDENTE 
 
Modelo do veículo 
(  ) Automóvel de Luxo  
(  ) Automóvel Popular  
(  ) Automóvel Utilitário 
(  ) Motocicleta 
(  ) Caminhão 

Estado de conservação 
(  ) Ruim 
(  ) Regular 
(  ) Bom 
(  ) Muito bom 

Cidade de emplacamento 
_____________________________________ 
 

Outras Observações: 
_____________________________________ 

 


