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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho desenvolveu-se com o objetivo de analisar as variáveis de 
comportamento do consumidor que determinam a decisão de compra nos postos de 
combustíveis na cidade de Sobral, por área de localização. Caracteriza-se, portanto, como 
um estudo do tipo exploratória, descritiva e comparativa, apoiando-se em pesquisa 
bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica abordou temas relativos ao marketing 
estratégico no varejo, com foco nas definições e evoluções do varejo, o comportamento do 
consumidor como seus processos de decisão, as variáveis que influenciam o comportamento 
do consumidor e os estágios do processo de decisão de compra.  A pesquisa de campo 
aconteceu com 402 consumidores, para conhecer as principais variáveis que determinam a 
decisão de compra nos postos de combustíveis. A técnica de coleta de dados, foi a entrevista 
estruturada. Como instrumento de análise dos dados coletados utilizou-se o programa SPSS 
versão 10.0 e EXCEL. Os métodos de apresentação e a análise dos dados desenvolveram-se 
em seis blocos, sendo o primeiro apresentando o perfil do consumidor, o segundo, apresenta 
o posto da periferia, o terceiro apresenta o posto do centro, o quarto apresenta o posto da BR 
222, o quinto faz-se uma análise comparativa das principais variáveis de decisão de compra 
entre as três localidades, e o sexto faz-se uma análise comparativa individual de cada posto 
das três localidades. Os resultados obtidos permitiram concluir que nos postos de 
combustíveis a principal variável que influencia na decisão de compra entre as três 
localidades é a qualidade do combustível. Também foi possível perceber que no postos da 
BR, as variáveis preço, atendimento 24 horas, lubrificação, rapidez no processo de compra, 
qualidade do combustível e variedade de produtos, são as variáveis que demonstraram 
existir diferencial de compras entre as localidades; nos postos do centro apenas as variáveis 
lavagem e troca de óleo demonstram de suma importância para a decisão de compra destes 
consumidores; e finalmente, os postos localizados na periferia, as variáveis prazo, condições 
de pagamento, aparência dos funcionários e credibilidade são os diferenciais de compra 
desta localidade. No entanto, não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas entre as variáveis localização e qualidade do atendimento.  
 
 
Palavras – chave: Marketing, Comportamento do consumidor, Processo de decisão de 
compra. 
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ABSTRACT 
 
 

The present work was developed with the objective of analyzing the factors that influence 
the consumers’ behavior in their decision when buying fuel in gas stations located around 
and in the city of Sobral, Ceará.  This work is characterized, therefore, like an exploratory, 
descriptive and comparative study, and relies on a field and bibliographical research. The 
bibliographical research approached themes related to strategic marketing at retail focusing 
on: the definitions and the evolutions of retail, the consumer’s behavior in  their processes of 
decision, and  the factors that influence the consumers’ behavior in their steps of purchase 
decisions. The field research involved four hundred and two consumers. The strategy used 
to get the data collection was an structured interview. Like an analysis instrument of the 
collected data, it was used the SPSS program, version 10.0 and EXCEL. The methods of 
presentation and the analysis of data were done in six blocks: In the first block the periphery 
gas stations are presented; in the second block, the downtown gas stations are presented; in 
the third block, the highway gas stations are presented; and in the last one, a comparative 
analysis is done involving all blocks. The obtained results led us to conclude that the main 
factor which influence the consumers in their purchase decision for one of the  three gas 
stations  is the quality of the fuel. It was also possible to observe that in the highway gas 
stations the different kinds of price, the 24 hour service, lubrication, the quickness in the 
purchase process, the quality and the variety of products represent very important factors in 
the consumers’ purchase decision. In the downtown gas stations only the factors ‘washing 
and oil change’ represent importance in the consumers’ choice in their purchase process, 
while in the periphery gas stations the factors that most influence the consumers in their 
purchase decisions are the good conditions of payment, like sales on instalment, the 
appearance of the employees, and credibility. However, relevant statistic differences were 
not observed between these two factors: localization and service quality.  
 
 
KEY WORDS: Marketing, Consumer’s behavior, Purchase decision process 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Uma das preocupações fundamentais de todas as organizações ao longo dos 

tempos tem sido o seu crescimento e desenvolvimento, sejam elas de natureza pública ou 

privada, com ou sem fins lucrativos. Neste contexto há a preocupação com seus 

componentes internos, seu funcionamento, integração e grau de eficiência e eficácia. De 

outro lado há o meio externo mais incerto do que nunca, onde estão concorrentes, 

fornecedores, etc. Com o cliente completa-se o conjunto de elementos básicos que exigem 

visão acurada e muita habilidade de tratamento e conhecimento técnico. 

 

Estes componentes, individualmente ou em conjunto, atuam em um contexto 

com elevado grau de mudança, gerando situações imprevistas que podem ser favoráveis ou 

altamente desfavoráveis à organização. 

 

Esta situação de inconstância, afetando a mão de obra, o crédito, os custos, e 

mesmo o comportamento do consumidor, sempre foi mais marcante em economia instáveis, 

em nações de terceiro mundo. Entretanto, a rapidez com que a ordem econômica mundial 

tem se alterado, aliado à incansável busca de superação da concorrência com tecnologias de 

ponta, novos materiais, automação de processos e desbravamento de novos mercados, tem 

gerado um clima de instabilidade em um número muito maior de nações, mesmo porque 

hoje há uma estrutura financeira que forma uma malha abrangendo todo o planeta. Essa 

marca de recursos movimenta-se milhões de quilometro em segundos, alterando e 

influenciando inúmeras variáveis presentes nas organizações em diferentes países. “Sem 

dúvida um quadro difícil para se criar riqueza, no qual a abordagem de tentativa e erro 

imposta pela instabilidade permanente pode sofrer o golpe de cataclismos inesperados, como 

a crise asiática de 1997” (THUROW, 2000, p.143). 

 

Com mais um passo rumo ao crescimento ou fortalecimento das organizações, 

buscam-se fusões e aquisições, pautando uma estratégia de rápida obtenção de mercados, 

linhas de produtos, tecnologias, e principalmente clientes. Esta busca de maior espaço 

completa-se com as estratégias da globalização das organizações onde o mercado de 

captação de insumos, o de produção e o de consumo, não tem mais fronteiras, usando-se 

aquele que em determinado momento apresenta mais e melhores vantagens e abandonando-
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o ou substituindo-o quando deixa de ser interessante para a organização. O fato é que o 

sucesso em um processo de globalização depende de inúmeros fatores, o que em princípio é 

elemento limitante para organização que não está tecnicamente preparada para tal ou mesmo 

encontra fortes barreiras, impedindo a consecução de seu intento. 

 

O fenômeno da globalização exige, inevitavelmente, posturas estratégicas em 

sintonia com esse mercado sem fronteiras, porém passa a exigir a adaptação estratégica de 

empresas não globalizadas, mas que estão em um contexto onde o fornecedor globalizou. 

 

O cliente está sendo assediado por uma empresa que atua globalmente, ou 

mesmo, os métodos e processos ou sua tecnologia estão correndo risco maior de 

obsolescência em razão da velocidade dos acontecimentos e da integração dos meios de 

comunicação. 

 

Contudo, no Brasil, o segmento de postos de combustíveis passou um longo 

período onde os preços eram tabelados na compra e na venda onde havia monopólio estatal 

na exploração e refino do petróleo e derivados, limitação quanto a dia e horários de 

funcionamento das unidades, gerando uma situação onde estratégias de marketing pouco 

eram usadas, dando lugar a estudos de redução de custos e diversificação, também limitada, 

em parte, pela legislação da época. 

 

Atualmente há liberdade de preços, o número de distribuidoras aumentou, 

ampliaram-se as marcas – chamadas bandeiras -, a legislação abriu possibilidade de revenda 

de outros produtos no mesmo local, liberou o período de funcionamento dos postos, além do 

que, como consequência direta ou indireta, ocorreu uma sensível mudança na postura do 

consumidor em relação a esse tipo de organização.  

 

Com isto passa-se, neste tipo de organização um grau de exigência no tocante às 

estratégias mercadológicas e seus resultados e impactos junto ao consumidor, que, como 

novas regras do jogo, adotou novas posturas frente ao produto, à empresa e ao espaço que 

ela ocupa. 
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Além disso, o setor de postos de combustíveis também possui como 

característica a forte concorrência. Este fato torna imprescindível o conhecimento do 

comportamento do consumidor, já que a partir daí o setor pode adequar suas ofertas às reais 

necessidades de desejos de seu público – alvo. 

 

Contudo, o conhecimento que se busca nesta pesquisa está ligado aos fatores que 

determinam o processo de decisão de compra nos postos de combustíveis na cidade Sobral. 

 

Assim, em um ambiente altamente competitivo e em constante mutação, como o 

do setor de postos de combustíveis, entender como acontece o processo de decisão de 

compra por um posto de abastecimento pode representar um caminho para a elaboração de 

estratégias mercadológicas mais eficientes, propiciando ao setor não só conquistar novos 

clientes, mas também manter os atuais. 

 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

A cidade de Sobral, situada na zona Norte do estado do Ceará, vem passando por 

profundas transformações econômicas, políticas e sociais que se repercutem em todos os 

setores de atividade e, notadamente, no comércio e nos serviços. 

 

Diante deste novo cenário, os postos de combustíveis da cidade, antes 

compactos e com um mix muito limitado, foram forçados a adaptarem-se à nova realidade 

competitiva. Muitos postos passaram por reestruturações, ampliando seus espaços físicos, 

seus serviços e até mesmo o número de itens ofertados, o que os enquadrou, como seus 

concorrentes, no mercado, possibilitando um avanço real e positivo em níveis de serviços 

aos usuários. 
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Apesar de ser um setor extremamente significativo para a economia sobralense, 

com mais de 26 postos implantados na cidade, verifica-se que os postos de combustíveis 

ainda são pouco estudados em Sobral. Ademais, há carência de estudos específicos sobre o 

impacto que este aumento da oferta vem gerando no comportamento do consumidor 

sobralense. 

 

Contudo, compreender o consumidor tem sido um dos grandes desafios para a 

área de marketing desde sua constituição como um campo de conhecimento. Identificar suas 

preferências, desvendar suas atitudes e as influências que o levam a adquirir determinadas 

decisões de compra em locais específicos têm levado os pesquisadores de marketing à 

realização de um grande número de investigações. 

 

Com efeitos, informações sobre o comportamento de compra do consumidor 

sobralense, especificamente, onde compram e porque compram, são de grande relevância 

para o delineamento de estratégias competitivas do setor. 

 

Partindo de tal princípio, torna-se pertinente para o setor conhecer quais as 

principais variáveis que levam os consumidores sobralenses a decidirem sua compra nos 

postos de combustíveis na cidade de Sobral. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do setor posto de combustíveis na cidade de Sobral enquanto objeto 

de estudo se deve, por um lado entender mercados, e, por outro lado, à dificuldade de 

identificar as variáveis de decisão de compra de commodity. 

 

O segmento de postos de serviços e revenda de combustíveis como outros tipos 

de organizações, vem sofrendo transformações advindas como consequência, 

principalmente, de mudanças de legislação, de mercado e de postura do consumidor. 

 

 

 



18 
 

Antigamente os postos de combustíveis na cidade de Sobral possuíam uma 

estrutura simples e básica que continha os seguintes elementos: revenda de combustíveis e 

óleos lubrificantes, serviços de lavagens e borracharia, e serviços de pequenos reparos 

mecânicos. Porém, atualmente a situação mostra-se diferente, pois a estrutura é bastante 

ampla com uma maior oferta de opções de serviços, como: bombas automáticas com 

precisão digital, estacionamento com vigilância, serviços de troca de frete, serviços de troca 

de óleo, banco 24 horas, controle de pressão e calibragem de pneus com precisão eletrônica, 

restaurantes, entre outros. 

 

A todos estes fatores soma-se o avanço obtido como resultante do 

desenvolvimento tecnológico que aprimorou desde máquinas até procedimentos 

operacionais, tornando-se mais precisos e confiáveis, reduzindo custos de atendimentos e 

gerando maior conforto e confiabilidade. Algumas inovações tecnológicas que contribuíram 

para os postos de combustíveis foram: bombas automáticas com precisão digital e que 

possibilitam autoatendimento, filtragem eletrônica de combustíveis através da bomba 

possibilitando a análise visual de qualidade do produto que está sendo adquirido, softwares 

administrativos e gerenciais que possibilitam melhoria na qualidade do atendimento e 

controle dos resultados, entre outros. 

 

Portanto, para sobreviver em mercados altamente competitivos, como é o caso 

do varejo de combustíveis, torna-se necessário incorporar o consumidor. E através da 

identificação das variáveis mais importantes para a decisão de compra dos consumidores – 

consequência deste estudo – pode trazer informações que levem os postos de combustíveis 

sobralenses a entender melhor seu público-alvo, no sentido de identificarem o que é 

determinante na escolha de tais consumidores, se é a qualidade do atendimento, o preço, 

qualidade do combustível, a estrutura física do local ou outra variável.   
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Diante das questões formuladas no problema de pesquisa, foram definidos os 

seguintes objetivos geral e específicos para o presente estudo. 

 

 

1.3 Objetivo geral 

 

Analisar os fatores que determinam a decisão de compra nos postos de 

combustíveis na cidade de Sobral por área de localização. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

• Identificar os fatores que interferem na decisão de compra em postos de 

combustíveis. 

 

• Identificar se existe diferencial de compra entre as localidades, periferia, 

centro e BR 222. 

 

1.4 PRESSUPOSTOS DA PESQUISA 

 

Os pressupostos que serão avaliados na presente pesquisa são: 

 

• Qualidade do atendimento é o fator que mais influência na decisão de 

compra. 

 

• Existe diferença de processo de compras em função da localidade. 
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1.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Algumas limitações metodológicas foram constatadas e devem ser detalhadas 

para efeito da compreensão dos resultados e das implicações desta dissertação.  

 

No método de estudo, a população utilizada foi composta por consumidores que 

realizaram compras nos postos de combustíveis na cidade de Sobral. Para tanto os resultados 

deste trabalho são limitados pela amostra individual de cada posto, na qual sugere-se que 

novas coletas de dados sejam efetuadas com outras amostras, ou seja, a grande maioria dos 

componentes da amostra considerada contemplou adotantes de compras em postos de 

combustíveis o que não representa a proporção da população. Estudos de outras populações 

de consumidores enriqueceriam os resultados obtidos. 

 

Outra limitação diz respeito à análise dos dados, na qual foi utilizado apenas o 

método quantitativo, limitação intencional da pesquisadora, devido à busca pela objetividade 

e racionalização do trabalho em menor tempo. Porém vale ressaltar que nos períodos iniciais 

de realização da pesquisa, os entrevistadores sentiram um pouco de dificuldade de 

abordagem dos clientes, porque os mesmos muitas vezes alegavam pressa e se negavam a 

responder às perguntas.  

 

E por fim apesar da forte consolidação dos dados quantitativos através de testes 

estatísticos, como a frequência percentual, margem de erro, análise de variância, o estudo 

poderia ter levado em considerações as análises qualitativas, como entrevistas e 

diagnósticos, pois se o estudo era relativo ao comportamento do consumidor, alguns itens 

podem ter deixado de aparecer na análise. 
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1.6 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Com o propósito de atingir esses objetivos, elaborou-se este trabalho cuja 

composição é detalhada em torno de seis capítulos. No primeiro capítulo,  apresentou-se a 

definição do problema de pesquisa, uma discussão sobre a importância do estudo, além dos 

objetivos geral e específicos e as hipóteses. 

 

O segundo e terceiro capítulos correspondem à Revisão de Literatura. O segundo 

capítulo faz um levantamento sobre marketing estratégico no varejo, com foco nas 

definições e evolução do varejo. Em seguida enfoca o varejo de combustíveis e de serviços, 

discutindo os serviços nos postos de combustíveis. No terceiro capítulo, que também dá 

continuidade ao levantamento da literatura pertinente, enfocando o comportamento do 

consumidor a partir das variáveis que influenciam o seu comportamento. Em seguida, 

explora o processo de tomada de decisão de compra, e por fim os estágios do processo de 

tomada de decisão. 

 

O quarto capítulo apresenta a metodologia utilizada, a classificação da pesquisa 

quanto aos meios, aos fins e à natureza, bem como o encadeamento de todas as etapas de 

investigação. Apresenta, ainda, os instrumentos, os procedimentos de coleta e as técnicas de 

tratamento dos dados. 

 

O quinto capítulo apresenta os dados levantados, procede a interpretação e a 

análise, estabelecendo as relações pertinentes no que diz respeito aos pressupostos, aos 

objetivos e à literatura estudada. 

 

As considerações finais sobre o estudo realizado compõem o sexto capítulo, 

onde são feitas algumas recomendações que podem ser observadas pelos empresários 

sobralenses que atuam no setor de postos de combustíveis. 
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2. MARKETING ESTRATÉGICO NO VAREJO 
 
 

 
O estudo do marketing de varejo é importante, pois é no varejo que são 

aplicadas as maiores ferramentas do Marketing Estratégico. É onde entra a função das várias 

ferramentas de marketing que conhecemos como o endomarketing, marketing de 

relacionamento, marketing internacional, marketing promocional, marketing publicitário, 

marketing de eventos, marketing de incentivos, etc. E isso ocorre devido à grande 

concorrência enfrentada no setor. O estudo do varejo mostra os seus conceitos, o que está 

acontecendo no mercado brasileiro atualmente e o varejo de serviços. 

 

 

2.1 DEFINIÇÕES DE VAREJO 

 

Confunde-se bastante o conceito de varejo, com o conceito do próprio 

Marketing, na qual para muitos ambos têm os processos de venda e promoção. No entanto, o 

marketing de varejo tem, no trabalho de venda, apenas uma de suas funções. Grandes 

autores defendem que a principal função exercida pelo marketing de varejo é a prestação de 

serviço ao consumidor. 

 

Varejo é o envolvimento de todas as atividades na venda de bens ou serviços 

diretamente aos consumidores finais para seu uso pessoal, diretamente ao consumidor final. 

Completando esse raciocínio, Kotler (2000) afirma que “qualquer organização que venda 

para os consumidores finais - seja ela um fabricante, um atacadista ou varejista - está 

fazendo varejo”.  

 

Para Levy & Weitz (2000, p.27), varejo é: 

 

Um conjunto de atividades de negócios que adiciona valor a produtos e serviços 
vendidos a consumidores para seu uso pessoal e familiar. As pessoas 
frequentemente consideram o varejo somente como a venda de produtos em lojas, 
entretanto, o varejo envolve também a venda de serviços: estadia de uma noite em 
um hotel de estrada, um exame médico, um corte de cabelo, o aluguel de uma fita 
de vídeo ou uma pizza entregue em casa. 
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São apontadas nesta definição as diferentes formas pelas quais podem ser 

realizadas as atividades varejistas, a partir de qual são justificados seu crescente conjunto de 

opções na oferta de produtos e serviços aos consumidores, para aumentar sua conveniência 

na satisfação de suas necessidades e desejos.  

 

Para Parente (2000) o varejo consiste em todas as atividades que englobam o 

processo de venda de produtos e serviços para atender a uma necessidade pessoal do 

consumidor final. O varejista faz parte dos sistemas de distribuição entre o produtor e o 

consumidor, desempenhando um papel de intermediário, funcionando como um elo de 

ligação entre o nível do consumo e o nível da produção. 

 

Na visão de Berman e Evans (1989 apud Révillion 2005, p 34), varejo são as 

atividades de negócios envolvidas com a venda de bens e serviços aos consumidores para 

seu uso pessoal, familiar ou residencial. É o estágio final no processo de distribuição  

 

Como se pode verificar nessas primeiras definições o varejo inclui todas as 

atividades envolvidas na venda de bens e serviços diretamente aos consumidores, ajustando, 

em termos de quantidade, variedade e disponibilidade dos produtos as diferenças entre as 

suas necessidades e as dos fabricantes. Portanto, o varejista é um facilitador da relação entre 

o cliente e seus inúmeros fornecedores, e é um facilitador da relação do fabricante com seus 

inúmeros clientes. 

 

Porém, dentre as definições de varejo mais conhecidas cita-se a da “American 

Marketing Association”, que o define como sendo uma “unidade de negócio que compra 

mercadorias de fabricantes, atacadistas e outros distribuidores e vende diretamente a 

consumidores finais e eventualmente a outros consumidores” (LAS CASAS, 1992, p. 17). 

 

Segundo Cobra (1997), os varejistas são, ao mesmo tempo, “a fonte de energia 

de seus fornecedores e o agente de compra para seus clientes”. No entanto, se de um lado, 

eles representam os interesses de fornecedores e produtores que vêem na sua atividade a 

maneira adequada de escoar suas produções e/ou estoques, por outro buscam satisfazer as 

necessidade e desejos de um consumidor cada vez mais crítico e exigente. 
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Portanto, percebe-se que nas definições apresentadas, pode-se dizer que o varejo 

representa o momento conclusivo da cadeia de distribuição, em que o contato com o cliente 

final deve significar o casamento perfeito do mercado fornecedor com o mercado 

consumidor, onde ambas as partes devem superar as expectativas. 

 

Na economia do Brasil e do mundo, segundo Parente (2000), o varejo tem um 

papel relevante, pois suas atividades já representam mais de 10% do PIB – Produto Interno 

Bruto, e um volume de vendas acima de R$ 100 bilhões. 

 

Uma organização varejista interagindo diretamente com o consumidor final, 

“ocorre em todos os canais de distribuição” (Cundiff, Still e Govoni, 1977, p. 273) e, por ser 

o tipo de ligação entre produtores e consumidores, possibilita o ajuste das estratégias e 

políticas da empresa, através da comparação entre as necessidades dos consumidores e dos 

fabricantes. 

 

Entretanto um varejista pode ser definido, segundo Churchil & Peter (2000, p. 

416), como o “intermediário que se dedica principalmente a vender para consumidores 

finais”, realizando funções que acrescentam valor aos produtos e serviços vendidos aos 

consumidores que, segundo Levy & Weitz (2000), compreendem: 

 

• Fornecer uma variedade de produtos e serviços: de modo a possibilitar 

que os consumidores adquiram produtos e serviços em um mesmo ponto 

de venda, com conveniência e sem custos adicionais; 

 

• Dividir lotes grandes em pequenas quantidades: esta função está na 

própria natureza do varejo, tornando possível a oferta a consumidores 

individuais, a partir da compra de grandes volumes de fabricantes e em 

quantidades menores; 

 

• Manter estoques: também uma das características que advém da natureza 

do varejo, propiciando ao consumidor a disponibilidade de 

produtos/serviços no momento desejado; 
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• Fornecer serviços: de forma a facilitar o processo de compra dos clientes. 

Tais serviços podem incluir oferta de crédito, serviço de entrega 

domiciliar, operações de merchandising, etc. 

 

Essas atividades assumem maior ou menor ênfase, face ao tipo de organização 

varejista, em sua sistemática de operação, na qual a partir da interação com os 

consumidores, no atendimento de suas necessidades e desejos, e da posição competitiva, 

define-se a sua estratégia, na busca de um diferencial. 

   

As características básicas de um varejista, conforme Levy e Weittz (2000. p. 44), 

estão em seu composto de varejo, “os elementos usados pelos varejistas para satisfazer as 

necessidades de seus clientes”, que compreende: sortimento de mercadorias, localização, 

preço, venda pessoal, atendimento ao cliente, publicidade e promoção, design de loja e 

exposição. Portanto, para estes autores quatro dos elementos do composto de varejo 

mostram ser úteis para definir categorias de varejo: o tipo de mercadoria vendida, a 

variedade e o sortimento de mercadorias vendidas, o nível de atendimento ao cliente e o 

preço da mercadoria. Tal proposição, em suas peculiaridades, pode ser visualizada no 

Quadro 1.  

 

TIPO VARIEDADE SORTIMENTO SERVIÇOS PREÇO 

Lojas de 
departamentos 

Ampla 
Profundo para 

médio 
Médio para alto 

Médio para 
alto 

Lojas tradicionais 
de descontos 

Ampla Médio para baixo Pouco Baixos 

Lojas tradicionais 
especializadas em 
produtos 
diferenciados 

Pequena Profundo Alto Altos 

Especialistas de 
categorias 

Pequeno 
 

Muito profundo Pouco Baixos 

Warehouse clubs Média Baixo Pouco Muito baixo 

Hipermercados Ampla Médio Pouco Baixos 

Lojas de descontos Média 
Profundo mas 

variante 
Pouco Baixos 

 
Quadro 1: Categorias de varejo a partir de elementos de seu composto. 
Fonte: Adaptado de LEVY & WEITZ (2000, apud Moro, 2001, p. 72). 
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Entretanto, em relação às funções do estabelecimento varejista (Figura 1), Cobra 

(1997) lembra ainda, que com o cliente o varejista se compromete a prestar serviços de 

pronta entrega, orientação de compra, satisfação, assistência técnica e garantia.  

 

 

  

Figura 1: Funções dos varejistas 
Fonte: Cobra (1997, p.335) 
 

 

Entretanto, pode-se considerar como estabelecimento varejista a empresa que 

apresenta uma estrutura capaz de fazer frente às novas exigências do consumidor quanto aos 

produtos demandados e aos serviços esperados, para que assim as necessidades dos clientes 

sejam satisfeitas, pois se um produto não estiver disponível quando e onde o consumidor 

precisa dele, não haverá venda. 

 

Uma classificação de organização varejista, bastante abrangente, a proposta 

Berman e Evans (apud Parente, 2000) mostra três enfoques distintos: de acordo com a 

propriedade, de acordo com a existência de lojas e de acordo com a inexistência das lojas. 

Essa tipologia pode ser observada na Figura 2. 

 

Basicamente, nas atividades varejistas, fatores como nível de serviços, preço e 

sortimento, são cruciais (Levy e Weitz, 2000), onde as mudanças que se verificam nas 

operações das organizações de varejo ai se concentram. 

 

Venda 

Venda 

Fabricante e ou atacadista 
distribuidor 

Varejista 

Consumidor final 

Serviços 

Serviços 
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Figura 2: Classificação das instituições varejistas 
Fonte: Parente, 2000, p. 25 
 

 

Os diversos tipos de varejistas que atuam no mercado buscam diferenciar-se dos 

demais, buscam criar uma vantagem competitiva sustentável. Ou seja, para sobreviver, cada 

organização deve desenvolver sua estratégia, que, segundo Levy & Weitz (2000, p. 37): 

 

Indica como a empresa planeja enfocar seus recursos para a realização de seus 
objetivos. Ela identifica (1) o mercado-alvo para o qual o varejista direcionará seus 
esforços; (2) a natureza das mercadorias e serviços que o varejista oferecerá para 
satisfazer as necessidades do mercado-alvo e (3) como o varejista irá construir 
uma vantagem de longo prazo sobre seus concorrentes. 

 

 

De acordo com Conant, Smart e Solano Mendez (apud Moro, 2001, p. 74), no 

varejo podem ser identificados alguns padrões estratégicos e tipologias caracterizados como 

competências distintivas de marketing, que definem o comportamento estratégico das 

organizações, e são: 

Instituições com 
lojas 

Instituições sem 
lojas 

• Alimentícias 
• Não alimentícias 
• Serviços 

• Marketing Direto 
• Vendas Diretas 
• Máquinas de venda 
• Varejo Virtual 

Classificação 
de acordo com 
a propriedade 

Instituições 
varejistas 

• Independentes 
• Redes 
• Franquias 
• Departamentos Alugados 
• Sistemas Verticais de 

Marketing 
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Apresentação e preparação: o padrão de comportamento estratégico de 

apresentação e preparação representa a situação em que a localização, o visual e o ambiente 

da loja são considerados de alta prioridade (frequentemente utilizados por lojas de grifes); 

 

• Variedade de produtos e profundidade: este padrão está relacionado aos casos 

em que a principal ênfase estratégica está centrada na liderança por produto 

(algumas lojas de departamentos, varejos de massa e especialistas); 

 

• Baixo preço: representa forte corrente de composto de comportamento 

estratégico, calcada na busca contínua de preços abaixo dos praticados pela 

concorrência (por exemplo, Carrefour); 

 

• Conveniência de alto preço: pequenos varejistas centram suas estratégias em 

atender a demandas especificas das vizinhanças, facilitando o processo de 

compra pelo fornecimento da conveniência aos indivíduos. Neste padrão, os 

consumidores acabam pagando preços mais elevados pelas facilidades 

associadas (alguns minimercados de bairro e lojas de conveniências em postos 

de combustíveis); 

 

• Controle de estoques e propaganda: é composto de quatro métodos: dos 

relacionados à propaganda (ênfase promocional), dois relacionados às 

atividades de controle (de estoques, vendas e da estocagem de produtos com 

marcas próprias). Varejos que se utilizam deste controle podem alcançar 

margens mais altas que os demais concorrentes; 

 

• Incentivos focados: neste padrão de comportamento estratégico há um 

equilíbrio na ênfase entre o controle das vendas, programas de promoções de 

vendas e propaganda através de mala direta. As empresas são orientadas para a 

promoção, porém, são mais focadas em seus mercados-alvos, devidamente 

identificados; 
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• Estilo tradicional e serviços: é composto de três métodos competitivos (estilo 

tradicional, serviço de pré-venda, serviço de pós-venda, que representam o 

padrão em que normalmente, pequenos varejistas de vestuários estão 

associados). 

 

Em cada organização em particular, a operacionalização de todos os elementos 

trabalhados, deve estar adequada às características e peculiaridade desta organização, e seu 

entendimento, portanto, e do ambiente no qual atua, são condições básicas para a criação de 

vantagem competitiva, na qual a adoção de estratégia funcionais de marketing distintas 

levam a um desempenho superior. 

 

Portanto, percebe-se que o varejo no mundo atual estruturou-se de tal forma que, 

em qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia ou da noite, é possível encontrar 

alguém que esteja oferecendo a outros algo para sua satisfação e prazer, nos mais variados e 

inusitados sistemas de troca. Esses sistemas podem ser encontrados de formas diversas, quer 

seja em lojas departamentalizadas, quer seja em máquinas automáticas de vendas e de 

conveniência, ou em sistemas virtuais. 

 

 

2.2 A EVOLUÇÃO DO VAREJO NO BRASIL 

 

No final do século XIX, com o inicio da industrialização e o surgimento dos 

meios e vias e transportes, começou a ser esboçado o varejo no Brasil. Um dos primeiros e 

mais importantes varejistas citados pelos historiadores é Visconde de Mauá, além de ser 

responsável por fundações e bancos, construção de estradas de ferro, estaleiros, indústrias e 

investimentos importantes em companhias de iluminação a gás no Rio de Janeiro 

(PARENTE, 2000). 

 

Para Gimpel (1980), o real desenvolvimento do varejo no Brasil teve origem no 

período de industrialização, nos anos 40. Na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), iniciou-

se no país o que os economistas denominaram de política de “substituição de importações”. 

Contudo, os problemas de intercâmbio comercial entre os países em guerra favoreceram o 

desenvolvimento da nossa indústria nacional, provocando assim, diversas transformações na 

vida do país, como o surgimento da classe proletariado industrial, a qual propiciou o 
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aparecimento de um novo tipo de consumidor, na qual este teve um aumento significativo na 

sua renda. 

 

O fato é que o varejo brasileiro, nos seus primórdios, foi baseado em 

experiências bem sucedidas no exterior. Assim, o setor foi se moldando às características de 

nosso mercado, ao mesmo tempo em que também o moldava, ao trazer as novidades de 

outras nações. Segundo Gimpel (1980) foram compradas por grupos brasileiros, no período 

de 1945 a 1955, as grandes empresas comerciais estrangeiras que operavam no Brasil. 

  

Novos comerciantes e estabelecimentos que fizeram história no varejo brasileiro, 

tais como a Casa Masson (1871), as Lojas Pernambucanas (1906), a Mesbla e a Casa Anglo 

- Brasileira (1913) – são alguns exemplos de lojas de departamentos, instaladas nos 

principais centros urbanos do país. Em termos históricos, o desenvolvimento mais concreto 

do varejo aconteceu no período logo após a segunda guerra, quando teve início o declínio do 

setor atacadista tradicional, que dominava tanto o setor produtivo como distributivo. A partir 

daí houve o aumento da concentração dos negócios de varejo (Las Casas, 1992). 

 

Na visão de Gonzalis (1996), a forma pela qual se dava a relação entre varejista 

e consumidor, antigamente era bastante diferente da atual. Grande parte das empresas 

varejistas dos anos 50 tinha a característica de servir a população ao redor de sua loja e esse 

traço de vizinhança já trazia consigo uma relação de proximidade entre ambos. Ou seja, o 

dono do estabelecimento conhecia cada um de seus consumidores e sabia de suas 

preferências. Por sua vez, o consumidor depositava confiança no comerciante, na qual 

conhecia a oferta de produtos, valorizando assim o atendimento a cada cliente. 

 

Porém, a partir de 1970 essa relação começou a mudar, com o crescimento e 

disseminação do sistema de auto-serviço, que apresentava como característica principal, 

uma autorização para que o próprio consumidor tivesse a possibilidade de escolher os 

produtos de sua preferência. Entretanto, segundo Gonzalis (1996), esse novo conceito de 

varejo, que teve origem nas grandes capitais, espalhou-se pelo interior e foi responsável por 

instalar um novo hábito de consumo, levando um grande número de clientes às lojas ao 

mesmo tempo. 
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Ainda na década de 1970, conforme Souza e Serrentino (2002), o elemento mais 

importante para o sucesso da loja na percepção dominante, era a escolha do ponto adequado. 

Porém, estar localizado em uma área de grande fluxo de consumidores, com fácil acesso e 

visibilidade, definiria quem seria bem sucedido no negócio de varejo. Portanto, o principal 

foco estratégico das empresas era tornar-se uma opção disponível no maior número de bons 

pontos possíveis. Destacavam-se nessa época, as lojas de departamento com amplas linhas 

de produtos e que tinham como preocupação oferecer grande sortimento e grande variedade 

de produtos. 

 

Segundo Souza e Serrentino (2002), na década de 1980, os produtos 

concentraram-se para os varejistas como fonte de diferenciação. As organizações passaram a 

dedicar sua atenção à descoberta de novas fontes de suprimento, ao desenvolvimento de 

produtos exclusivos e à ênfase sobre a qualidade. Já na década de 90, tornou-se cada vez 

mais um desafio para as organizações de varejo, o desenvolvimento de vantagens 

competitivas, com destaque para a criação do Código de Defesa do Consumidor e das 

mudanças introduzidas na economia, representadas pela implementação do plano Real e pela 

abertura comercial. 

 

Novos formatos foram introduzidos no mercado no início de 1990, em resposta a 

uma competitividade cada vez maior, como os clubes de atacado e as lojas temáticas. A 

preocupação do varejo, nessa época, voltada para lojas e produtos, passou a integrar atenção 

ao cliente, na qual as empresas do setor passaram a tentar conhecer melhor os seus clientes, 

seus hábitos, atitudes e padrões de comportamento. 

 

O varejo brasileiro sofreu muitas transformações durante os anos 90, na visão de 

Parente (2000). Muitas empresas foram absorvidas por grandes concorrentes, que estavam 

equipados de competência gerencial e inteligência competitiva, pelo fato de não terem 

capacidade de mapear as mudanças no mercado varejista. 
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Portanto, de modo geral, o que praticamente obrigaram as empresas a 

promoverem um processo de reestruturação de suas atividades, foi o aumento da competição 

entre os grandes grupos do comércio, a entrada de grupos estrangeiros no varejo e o fim dos 

ganhos financeiros, derivados da gestão do pagamento dos estoques ocorrida em um 

contexto anterior de alta inflação. Visando assim, garantir seus níveis de lucratividade, 

baseado nas novas tecnologias de informação e comunicação, na qual as empresas 

terceirizaram suas atividades, implementaram novos métodos gerenciais, fecharam pontos 

de venda deficitários, redimensionaram o tamanho de suas lojas, introduziram modernos 

sistemas de logística e um forte processo de automação comercial.  

 

 

 

2.3 O PETRÓLEO COMO COMMODITY 

 

 

Sendo considerado uma matéria-prima essencial à vida moderna, o petróleo, 

após refinado, é o componente básico de mais de 6.000 produtos. Microeconomicamente, o 

que mais pesa no interesse pelo petróleo é, sem dúvida, o preço da gasolina, pois o aumento 

dos combustíveis é um dos grandes problemas econômicos da atualidade. O petróleo é 

responsável ainda por cerca de 34% da energia utilizada no Brasil, é um produto 

"cartelizado", os preços do barril são definidos no mercado externo pelos países que 

compõem o conglomerado dos principais produtores, sofre interferências políticas e é mais 

abundante em regiões bastante instáveis politicamente.  

 

Vale ressaltar a importância de explicar o que é uma commodity. Tal 

designação, comum no mercado financeiro, é utilizada para indicar um tipo de produto de 

grande importância econômica internacional porque é amplamente negociado entre 

importadores e exportadores. São produtos não industrializados (ou pouco industrializados) 

e que são, muitas vezes, também negociados no mercado futuro, por esse motivo é que 

existem bolsas de valores específicas para negociar tais commodities.  
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São tidos como commodities os produtos in natura, cultivados ou de extração 

mineral, produzido em larga escala mundial e com características físico-químicas 

homogêneas, e que permitam ser estocados por certo período de tempo, sem perda sensível 

de suas qualidades, sendo em geral, destinados ao comércio externo e cujo preço seja 

determinado pela oferta e procura no mercado internacional. O petróleo é hoje, uma das 

principais commodities do mundo. Como outros exemplos, o café, a soja e o cobre.  

 

As variáveis que envolvem a commodity são incontáveis, levando o mercado 

petrolífero a ser bastante complexo. Para começar, trata-se de um produto natural e finito, 

que não pode ser produzido pelo homem, o que acarreta uma grande preocupação, pois com 

o fim das reservas, o mundo não terá como produzir mais petróleo. Como o petróleo é um 

produto não renovável, com o passar do tempo, os investimentos na fase exploratória 

tendem a ser ainda maiores. Isso ocorre porque as reservas menores e com características 

geológicas desfavoráveis são exploradas à medida em que as melhores reservas se esgotam. 

Estimativas dizem que teremos petróleo apenas pelos próximos 25 anos, já outros dizem que 

ainda teremos petróleo por um bom tempo: para esses, ainda existem reservas a serem 

descobertas.   

 

Percebe-se que grande parte do mundo é “refém” do petróleo, na qual o seu 

preço é determinado por países que não possuem nenhuma estabilidade interna. A 

commodity já causou vários conflitos, às vezes camuflados, às vezes abertos. Ou se 

descobre um substituto próximo ao petróleo ou continuaremos nas mãos dos seus 

produtores. 

 

Um grande número de fatores vem pressionando pela elevação do preço 

petróleo, entre as quais estão o aumento da demanda na China e na Índia devido ao 

crescimento acelerado das duas economias, as instabilidades internas dos países 

comercializadores de petróleo e uma possível aceleração da economia norte-americana. 
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2.4 O VAREJO DE COMBUSTÍVEL 

 

Com a descoberta de Edwin Drake, em 1859, nos Estados Unidos, da perfuração 

de poços petrolíferos, o mundo encontrou-se preparado pelo novo produto, o petróleo que se 

encontrava no mercado, embora este já fosse conhecido e utilizado, por alguns milhares de 

anos. Em poucos anos no setor de petróleo já estavam atuando centenas de companhias, na 

qual seus derivados decidiam guerras e disputas de poder, e cruzavam os oceanos. 

 

O que levou que a crescimento bastante rápido foi o desenvolvimento dos 

motores à explosão interna e do automóvel, que viria a constituir um símbolo de poder que 

se preserva até hoje, mas também com novas e importantes descobertas em usos do petróleo 

em produtos petroquímicos, em fertilizantes e em alimentos. 

 

O setor petrolífero tem tradicionalmente uma grande influência sobre todo o 

sistema econômico, seja pelo seu forte grau de encadeamento com os demais setores, que 

implica em um papel-chave nos processos de desenvolvimento econômico e de bem-estar 

social, seja por seus efeitos sobre o balanço de pagamentos e as contas públicas.  

 

De acordo com Nunes e Gomes (2005), o mercado de combustíveis no Brasil 

passou por radicais transformações nos últimos anos, culminando com a flexibilização do 

monopólio do petróleo pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995. Esta flexibilização 

começou a ser regulamentada pela Lei no 9.478, de 06/08/1997, que liberou a entrada de 

empresas em qualquer segmento do setor - exploração, produção, refino, comercialização, 

transporte, importação/exportação - e antecipou a criação de um órgão regulador específico, 

a Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

 

Entretanto, o varejo de combustíveis caracteriza-se por ser um mercado 

altamente fragmentado. Segundo o Anuário Estatístico da Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) do ano de 2004, havia mais de 31.000 postos revendedores no país no final de 2003.  

 

No ano de 1996, os preços da gasolina e álcool da distribuição à revenda foram 

liberados pelo Ministério da Fazenda, e em junho de 2001, os do óleo diesel. Contudo, o 

mesmo ministério instituiu uma salvaguarda (Portaria nº 63 de 02/04/96) para evitar que, ao 

sair da rigidez para a liberação total, não houvesse competição predatória entre 
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fornecedores. Com isso, alterou-se significativamente o quadro competitivo representado 

pelos segmentos de distribuidores e principalmente entre os postos de serviços. 

 

As companhias distribuidoras na década passada, no Brasil, eram representadas 

aproximadamente por cinco marcas e onde apenas duas se destacavam. Porém, atualmente 

permanece no mercado a maioria das que já estavam. Entretanto, com o surgimento de 

novas bandeiras o universo ampliou-se, algumas inclusive com atuação regional. E cada 

uma dessas distribuidoras, às quais estão vinculados os postos de serviços, atua 

estrategicamente de forma diferente, e em alguns casos possuem matrizes no exterior. 

 

No final de 2001, a portaria foi revogada e as Portarias nº 316 e 317 liberaram 

por completo os preços de todos os combustíveis em todos os estágios da cadeia produtiva. 

Além disso, foram criados novos agentes fornecedores de combustível: centrais 

petroquímicas, importador e exportador. 

 

Ainda de acordo com Nunes, Gomes (2005), no segmento de distribuição, a 

flexibilização dos requisitos de entrada, a partir de 1993, provocou um aumento significativo 

do número de distribuidoras, atingindo o número de 322 em 2001. A participação de 

mercado das distribuidoras, excluindo as 5 maiores (BR Distribuidora, Ipiranga, Shell, Esso 

e Texaco), alcançou 34% do volume comercializado em 2003 contra 24% em 1999, segundo 

o anuário estatístico de 2004 da ANP. Para garantir às distribuidoras emergentes condições 

comerciais similares àquelas concedidas às grandes, foi estabelecido um sistema de quotas 

sob o controle da ANP.  

 

Além do aumento do número de distribuidoras regionais houve a entrada de 

multinacionais como a espanhola Repsol YPF e a italiana Agip. Esta iniciou suas operações 

no país em 1998 ao comprar a Companhia São Paulo de Distribuição. Em 2001, a mesma 

adquiriu da Shell 254 postos na Região Sul e 285 postos na Região Centro-Oeste, além de 6 

bases de distribuição. Já a Repsol YPF adquiriu da Petrobrás 350 postos localizados nas 

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nota-se, então, que estas novas entrantes disputam os 

mercados periféricos, bem como adquirem parte das redes das líderes que preferem 

concentrar-se nos mercados maiores. Simultaneamente ao aumento do número de 

distribuidores, houve também, um crescimento da adulteração de combustíveis e da 

sonegação de impostos, com isso a reação da ANP foi aumentar os requisitos de entrada no 
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setor. Um exemplo disso foi à exigência de maior capacidade de armazenagem própria e de 

capital mínimo mais elevado para fazer frente aos impostos. Estes requisitos obtiveram 

sucesso parcial em reduzir a sonegação e a adulteração, mas estão sendo contestados 

legalmente. 

 

Portanto, houve no segmento de revenda de combustíveis um aumento 

significativo dos postos de bandeira branca, aqueles que não mantêm vínculo contratual 

permanente com as distribuidoras. Segundo o anuário estatístico da ANP, entre 1999 e 2003, 

o número de postos de bandeira branca passou de 2,3 mil para 10,1 mil, representando 32% 

do total. Além da competição na revenda, a presença destes revendedores aumenta a 

competição na distribuição, pois viabiliza a presença das distribuidoras emergentes que não 

dispõem de uma rede credenciada própria. 

 

Entretanto, através de um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), na década de 90, pode-se afirmar que a estrutura do setor 

varejista apresentou substanciais alterações, principalmente nos segmentos 

combustíveis/GLP, que aumentaram significativamente suas participações no faturamento, 

conforme demonstra a Tabela 1: 

 

Atividades Varejistas 1990 1996 2000 

Hiper/supermercados 19,1% 22,8% 24,9% 

Tecidos/artigos de vestuários 15,8% 9,6% 8,3% 

Material de construção 11% 8,7% 8,8% 

Produtos alimentícios/armazéns e 
mercearias 

15% 9,2% 8,5% 

Produtos farmacêuticos 5,5% 5,7% 6,8% 

Combustíveis/GLP 14,8% 16% 21% 

Lojas e 
departamentos/eletrodomésticos/móveis 

13,2% 18,1% 13,1% 

Outros 5,6% 9,7% 8,5% 

Tabela 1 – Participação das atividades no comércio varejista, no período 1990/2000. 
Fonte: IBGE (2004) 
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De acordo com IBGE (2004), no segmento de varejo de combustíveis, o 

crescimento de sua participação na receita total do comércio varejista - de 14,8%, em 1990, 

para 21%, em 2000 - foi impulsionado, principalmente, pela evolução dos preços dos 

combustíveis, combinada com um aumento da demanda - esta última em função do aumento 

da frota nacional de veículos. 

 

Na Tabela 2, observa-se a representatividade da cidade de Sobral, no tocante o 

número de frota de veículos. E na Tabela 3, observa-se a venda, pelas distribuidoras, dos 

derivados combustíveis de petróleo no estado do Ceará.  

 

 

MUNÍCIPIO FROTA 

SOBRAL   29.817 

Tabela 2: Representatividade da frota de veículos na cidade de Sobral. 
Fonte: Detran (2007). 
 
 
 
 

                                                             ANO 

Dados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Janeiro 839.160 868.638 876.706 833.665 781.114 818.056 889.347 
Fevereiro 816.050 765.407 761.002 703.329 685.235 756.799 802.754 

Março 772.654 846.812 841.064 663.310 786.369 797.580 861.780 
Abril 772.359 803.655 793.524 685.052 779.869 782.669 799.415 
Maio 830.846 854.465 846.008 742.028 739.667 791.249 877.562 
Junho 856.701 855.566 796.374 741.764 748.335 799.853 861.453 
Julho 853.831 867.406 851.262 819.942 835.085 858.766 909.540 

Agosto 857.650 884.720 847.563 771.664 858.770 875.971 967.514 
Setembro 873.530 833.746 845.582 788.504 859.711 843.976 961.795 
Outubro 856.431 875.526 906.526 817.808 838.379 835.880 954.818 

Novembro 858.635 845.971 807.106 755.067 813.149 843.296 947.161 
Dezembro 890.396 857.575 888.557 882.480 908.641 956.236 998.080 

Total do Ano 10.078.243 10.159.488 10.061.275 9.204.613 9.634.322 9.960.331 10.831.220 
 

Tabela 3: Venda, pelas distribuidoras, dos derivados combustíveis de petróleo no Estado do 
Ceará.  
Fonte: ANP 

 

 É dentro dessa realidade que estas organizações desenvolvem suas atividades 

de venda a varejo de combustíveis, participando de um contexto, no qual de um lado, há 

regulamentação pelo Estado, e do outro, há um mercado altamente disputado e que exige 

muito conhecimento e muita postura estratégica compatível. 
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2.4.1 Características do Varejo de Combustível  

 

Nesse item, será abordado os contratos específicos entre distribuidores e 

revendedores e o impacto de tais contratos nos preços do varejo. Em seguida, abordaremos 

as características relacionadas à diferenciação e propriedade. 

 

 

2.4.1.1 Contratos verticais e impactos nos preços de varejo 

 

Nos modelos de Shepard (apud Nunes e Gomes, 2005), podem ser analisados os 

contratos na relação vertical entre distribuidores e revendedores e seus impactos nos preços 

de varejo. O referido analisa este mercado na perspectiva de uma firma upstream ou 

principal, em nosso caso o distribuidor, que vende seu produto para um agente auto-

interessado, em nosso caso o revendedor, que o revende ao consumidor final. Na ausência 

de restrição contratual, as escolhas do revendedor podem não ser aquelas que melhor 

interessem ao distribuidor. Sendo assim, o objetivo do contrato é induzir o revendedor a agir 

de modo a maximizar o lucro da firma upstream, dirigindo as escolhas feitas pelo gerente do 

ativo downstream com relação a esforço de vendas, qualidade do serviço prestado ao 

consumidor e o preço no varejo. 

 

A determinação da importância do esforço do agente, bem como o grau que este 

esforço pode ser monitorado pela distribuidora são as especificidades do posto revendedor - 

como localização, volume de vendas, oferta de outros serviços. De acordo com estas 

especificidades, a distribuidora escolhe entre um conjunto de contratos padrões, aquele que 

melhor garante seus direitos de controle sobre as escolhas do revendedor. Serebrisky (apud 

Nunes e Gomes, 2005) destaca as formas contratuais mais comuns no Brasil: 

 

1) ‘Company-owned, Dealer-operated’: neste caso, a distribuidora é proprietária 

das instalações e realiza investimentos significativos no posto. Localização, capacidade de 

venda e serviços oferecidos são alguns itens a serem analisados, visando à maximização do 

lucro da operação. Tais itens dependem das condições do local como volume de tráfego, 

elasticidade de demanda, número e característica dos postos concorrentes, dentre outros. Já a 

operação do negócio é geralmente delegada a um arrendatário. Este deve cumprir certos 

requisitos contratuais como, por exemplo, padrões de limpeza, horas de operação, tipos de 
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produtos a serem vendidos, acesso às inspeções por parte da distribuidora. Em alguns casos, 

o contrato pode impor ao operador a compra de volumes mínimos de combustível. O 

contrato também envolve a cobrança de uma tarifa em duas partes: além de fixar o preço no 

atacado a distribuidora cobra uma taxa anual de arrendamento associada, muitas vezes, à 

receita líquida do posto. 

 

2) ‘Dealer-Owned, Dealer-Operated’: neste caso, a distribuidora não realiza 

investimentos no ativo downstream. Os contratos regulam tão somente o preço de venda ao 

operador, a fixação de volumes mínimos de compra de combustível, restrições quanto à 

manutenção da qualidade do produto, a exclusividade do fornecimento e a apresentação da 

marca. Já fatores relacionados à fixação de preço ao consumidor e ao nível de qualidade são 

escolhas do operador. 

 

No Brasil, e também na Argentina, estas modalidades podem sofrer variações no 

intuito de melhor atender as partes envolvidas. Por exemplo, mesmo quando não detêm a 

propriedade do terreno, as distribuidoras podem realizar importantes investimentos no posto 

(visualização da marca, tanques, bombas de combustível). Tais investimentos podem ser 

complementados por empréstimos para garantir que o revendedor cumpra os requisitos de 

imagem e qualidade desejados pela distribuidora. 

 

Abordando o histórico destas relações para o caso brasileiro, pode-se notar que, 

inicialmente, as companhias distribuidoras eram proprietárias e responsáveis pelo transporte 

dos combustíveis e pela operação dos postos. Posteriormente, houve a separação das 

atividades de distribuição e revenda. 

 

Atualmente, a Lei nº 9478/1997 e a Portaria ANP nº 116/2000 vedam às 

distribuidoras o exercício da atividade de varejista de combustíveis, mas não o direito à 

propriedade de postos de combustíveis. Assim sendo, os segmentos distribuição e revenda 

prestam atividades econômicas legalmente independentes e atuam num mercado regulado, 

sendo as empresas consideradas prestadoras de serviço de utilidade pública. 
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Desta forma, minimizando o risco da relação agente-principal e operando o 

varejo de forma a maximizar o seu lucro, o conjunto distribuidora/revendedor atua, na 

prática, como uma empresa verticalmente integrada, de forma a evitar a dupla 

marginalização. Shepard (1993) mostra empiricamente que o lucro da firma verticalmente 

integrada é superior ao lucro conjunto das firmas upstream e downstream e o seu preço ao 

consumidor final é inferior. 

 

 

 

2.4.1.2 Propriedade e Diferenciação 

 

Conforme acima, o arranjo de mercado discutido deixa claro que, apesar de ser 

fragmentado, o varejo de combustíveis possui características peculiares ligadas ao quesito 

Propriedade. Embora o número de postos seja elevado, eles são controlados, em sua 

maioria, por grupos capazes de determinar condutas que atingem um número significativo 

de firmas. No caso brasileiro, onde as 5 maiores distribuidoras detinham 66% do volume 

comercializado e 50% dos postos revendedores sob contrato no final de 2003, a 

possibilidade de uma coordenação é ainda maior. 

 

 O quesito Diferenciação também é importante. Enquanto o produto 

combustível pode ser visto como quase-homogêneo, ele comporta algumas dimensões de 

diferenciação como, por exemplo, serviço prestado, marca e localização. Sobre este último, 

certamente o mais importante deles, a determinação da área de influência do posto é 

necessária para a determinação do mercado relevante. Para o caso brasileiro, a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico (SEAE) utiliza os termos do teste do monopolista hipotético 

para dimensionar o mercado relevante. Este é determinado pelo raio em torno de cada posto 

que deveria ser controlado por um suposto monopolista capaz de praticar um pequeno, 

porém significativo e não transitório, aumento de preços. Levando-se em conta que um 

consumidor abastece seu veículo com 40 litros de combustível, para um consumo médio de 

10km/l, é razoável supor que os postos competem mais intensamente num raio de 10 km. Já 

sobre os serviços prestados, houve um crescimento significativo do número de lojas de 

conveniência operando dentro dos postos. Isto funciona como um atrativo em grandes 

centros urbanos, onde o custo de deslocamento é elevado devido ao tráfego. 

Adicionalmente, por ser um serviço caracterizado por altas margens e sinergias com o 
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funcionamento do posto (aluguel, pessoal, etc.), o operador sente-se atraído a aliar-se a um 

distribuidor que opere também neste segmento. 

 

Este fato reforça ainda mais a importância da relação distribuidor-operador no 

varejo de combustíveis. 

 

 

2.5 VAREJO DE SERVIÇOS. 

 

 

O conceito de varejo também abrange a prestação de serviços, conforme as 

definições listadas no início deste capítulo. Também varejista pode ser considerado como 

qualquer estabelecimento que forneça produtos ou serviços ao consumidor final. 

 

De acordo com PARENTE (2000, p.34), existem quatro características básicas que 

diferenciam um produto de um serviço: 

 

• INTANGIBILIDADE: Ao contrário dos produtos, os serviços são menos 

perceptíveis aos cinco sentidos, ou seja, são menos palpáveis. Por exemplo, 

academias de ginástica, consultas médicas; 

• PERECIBILIDADE: Muitos serviços são perecíveis, não podendo ser 

armazenados. Por exemplo, viagens aéreas; 

• INSEPARABILIDADE: Ao contrário dos produtos, que primeiro são 

fabricados para depois serem consumidos, não se pode fazer a separação para 

os serviços. Por exemplo, o corte de um cabelo; 

• HETEROGENEIDADE: Podem existir variações do serviço prestado 

dependendo do dia e/ou da hora. Por exemplo, uma clínica médica com vários 

especialistas. 

 
No Quadro 2 são apresentados alguns critérios para a classificação dos varejistas 

de serviços. 
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Critérios Tipos Exemplos 

Grau de Tangibilidade 

produtos alugados locadores de roupas de 
festas, de veículos. 

produtos de que o 
consumidor mantém a 
posse 

oficinas de carros, 
assistências técnicas de 
eletrodomésticos. 

sem produtos escolas de idiomas, 
academias de ginástica. 

Grau de Competência 
alta especialidade clínicas médicas 
baixa especialidade reparos em sapatos, 

borracharias. 
Intensidade de Mão de 
Obra 

baseado em pessoas salões de beleza 
baseado em equipamentos lavanderias 

Grau de contato com o 
cliente 

contato alto lanchonetes, restaurantes, 
hotéis. 

contato baixo cinemas 

Objetivos 
objetivo de lucro bancos 
não-lucrativas bibliotecas, postos de 

saúdes. 
Quadro 2: Critérios e tipos de varejos de serviços 
Fonte: PARENTE (2000, p.35), adaptado de BERMAN & EVANS (1998, p. 630) 

 

 

 

 

2.5.1 Serviços nos Postos de Combustíveis 

 

 

No Brasil, a nova realidade do mercado petrolífero, em fase de transição para 

um mercado concorrencial, está exercendo um efeito quase tão importante quanto a 

revolução do automóvel, onde os postos de combustíveis com essas transformações acirram 

as suas armas para conquistar clientes, adequando preços, qualidades, tecnologias e 

modernização. 

 

A desregulamentação do mercado brasileiro de combustíveis trouxe coisas boas 

e ruins ao segmento de revenda. O monopólio da Petrobras chegou ao fim, surgiram os 

postos de bandeira branca, bem como diversas distribuidoras. Uma forte questão envolvendo 

o licenciamento ambiental também virou parte do cenário cotidiano da revenda. Isso sem 

contar com as dificuldades econômicas, de financiamento e modernização tecnológica que 

fazem parte do dia-a-dia de todos os setores da economia nacional.  
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Contudo, devido à acelerada fase de mudanças e o leque de novidades para o 

mercado de revenda de combustíveis, há uma exigência para que os empresários do setor 

adotem inovações. Para que as mudanças façam parte da estratégia para garantir a clientela, 

que a cada dia está mais exigente, devem-se incluir novas oportunidades de gerar receitas e 

manter o ponto de venda atrativo. 

 

Esta situação é comum no mercado varejista, que, a cada dia, precisa aprimorar-

se para atrair e manter clientes, por meio de novos produtos e serviços de atendimento, 

como também ações de marketing com o foco na melhoria dos resultados, procurando 

aumentar os volumes de venda para compensar a queda das margens de rentabilidade. 

 

De acordo com Nardy (apud Fernandes, 2001), as principais consequências 

dessas mudanças, transformações e inovações que estão surgindo no mercado se deve à 

aceleração da aquisição de novos conhecimentos, desenvolvimento e incorporação de novas 

tecnologias e processos, exigindo que as empresas sejam cada vez mais competitivas. 

 

Dessa forma, percebe-se que existe atualmente uma forte tendência no segmento 

de postos de revenda de combustíveis em diversificar as atividades, nas quais as receitas 

oriundas de negócios diversos são bem vindas para complementar os rendimentos da 

comercialização de combustíveis, principalmente devido à forte competição entre os postos. 

Portanto, com a redução das margens de combustíveis que vem acontecendo ao longo dos 

anos, os revendedores de combustíveis terão de aumentar cada vez mais os volumes de 

venda e com isso diversificar, tornando-se assim verdadeiros postos de serviço. 

 

Uma das principais características do segmento varejista, revendedor de 

combustíveis, é atuar em um cenário de fortes concorrentes. Outra característica marcante 

destes estabelecimentos é a opção de trabalhar do tipo “bandeira branca” ou representando 

seu distribuidor, pois os chamados “bandeira branca” têm autonomia para comprar de vários 

distribuidores e também tem seus produtos avaliadas por órgãos competentes como a ANP - 

Agência Nacional do Petróleo. Os postos contam ainda, com a opção de representar seu 

distribuidor, comprando deles as principais mercadorias, sendo este apenas um dos 

requisitos para regulamentação desta parceria, que concede direitos ao proprietário do posto 

de usar a marca da distribuidora para apresentar ao consumidor a garantia de qualidade dos 

produtos. 
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Nos postos de combustíveis, além da comercialização dos produtos, são 

prestados serviços para dispor, ao consumidor, produtos e serviços que ele venha a 

necessitar, por exemplo: caixa de banco, troca de óleo, lavagem, calibragem de pneus, e 

ainda lavanderias, borracharias, locadoras, restaurantes, drogarias e lojas de conveniência 

que são grandes responsáveis pelo fluxo de pessoas, e consequentemente, de circulação 

monetária dentro desse contexto. 

 

O segmento de postos de serviço e revenda de combustíveis, como outros tipos 

de organizações, sofreu transformações advindas como consequência, principalmente, de 

mudanças de legislação, de mercado e de postura de consumidor, como pode ser 

demonstrado no Quadro 3. 
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ANTERIORMENTE HOJE 

Venda de combustíveis e lubrificantes 

Serviços de lavagens 

Troca de óleo  

Lubrificação 

Borracharia 

Mecânica e elétrica 

Restaurante/lanchonete 

Todos os mencionados 

Loja de conveniência 

Serviços de apoio a cargas perigosas e 

parecíveis 

Banco 24 horas 

Central de recebimentos diversos 

Estacionamento com vigilância 

Central de comunicação 

Serviços de troca de fretes 

Serviços de farmácias 

Locações de acomodações para pernoite 

Comércio de acessórios pessoais e 

automotivos 

Entretenimento 

Locação de vídeos, cds, e.t.c. 

Quadro 3: Evolução da oferta de serviços em função do tempo. 
Fonte: Elaboração da autora. 

  

 

Soma-se a isto o fato de que houve a ampliação na variedade dos negócios afetos 

ao antigo e tradicional “posto de gasolina” que hoje seria quase irreconhecível, dadas as 

transformações estéticas, tecnológicas e de atendimento por que passou. 

 

Vale ressaltar, que todos estes fatores contribuiram para o avanço obtido como 

resultante do desenvolvimento tecnológico que aprimorou, desde máquinas até 

procedimentos operacionais, tornando-os mais preciosos e confiáveis, reduzindo custo de 

atendimento e gerando mais confiabilidade e conforto.  

 

Contudo, percebe-se que o conhecimento e análise das estratégias, bem como a 

avaliação de seus resultados traduzem-se na obtenção de elementos que irão alicerçar novas 

posturas dada a dinâmica do contexto. Portanto, é fundamental conhecer os critérios de 

avaliação dos clientes, na implementação de qualquer estratégia de marketing, 

principalmente no setor de comércio e serviços (Arruda e Arruda, 1998). As informações 
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são importantes para embasar a implementação de novas estratégias ou mesmo para adequar 

as existentes. 

 

Com as várias transformações pelas quais passaram os postos de revenda de 

combustíveis, depara-se também com vários tipos de estratégias, sejam elas voltadas para a 

qualidade, para o produto, para o atendimento, para o cliente ou mesmo para o concorrente. 

Como já mencionado, antigamente os postos de revenda de combustíveis tinham uma 

estrutura simples e básica composta dos seguintes elementos: revenda de combustíveis e 

óleos lubrificantes, serviços de lavagens e borracharia, e serviços de mecânica, porém 

atualmente os postos de revenda de combustíveis apresentam uma estrutura ampla e com 

maior oferta e opções de serviços, oferecendo desde serviços de borracharia, até lojas de 

conveniências, sendo todos os serviços integrados em uma mesma filosofia de qualidade de 

trabalho e atendimento. 

 

Encontram-se ainda na diversificação da oferta dos produtos, como fator 

agregativo, estratégias específicas determinadas pelos fornecedores dos produtos 

revendidos. Pode-se pensar, em um primeiro momento, somente em relação ao combustível 

e sua “bandeira”. No entanto, atualmente oferta-se, desde alimentos congelados, que estão 

disponíveis nas lojas de conveniência, até produtos específicos resultantes da estratégia da 

indústria de componentes automotivos, como exemplo, peças de carros, óleos lubrificantes, 

pneus, entre outros, que também estão disponibilizados em uma unidade de serviço. 

 

As lojas de conveniência representam uma importante parcela na movimentação 

de recursos nas unidades de serviço. São unidades comerciais que ocupam, geralmente, 

pequenas áreas dentro do espaço maior do posto, funcionam 24 horas por dia em todos os 

dias da semana, trabalham na faixa entre 500 a 1500 itens – nacionais e importados, sendo 

mais comuns os grupos de produtos, como os de fast-food, tabacarias, bebidas, congelados, 

revistas, entre outros. As lojas de conveniência têm como propósito oferecer produtos que 

podem ser adquiridos sem grandes deslocamentos e com agilidade, conforto e até facilidade 

de pagamento – incluído no prazo dado para pagamento do combustível ou pagamento com 

cartão (COELHO, 2000).  
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Contudo, ela está sendo uma nova realidade do setor de revenda de 

combustíveis, que surgiu para atrair consumidores e elevar as margens do posto como um 

todo. Em geral, são usadas para propiciar as chamadas compras relacionadas, isto é, 

produtos adquiridos por associação com aqueles cuja compra já estava planejada. Como 

exemplo, compra casadas de gasolina, com cerveja ou cigarro. A compra acontece porque 

existem na loja produtos que atraem o consumidor, embora não estivessem nos seus planos 

inicias de consumo. 

 

De acordo com Correra (2001), as lojas de sucesso, com maior faturamento, 

geralmente estão localizadas em vias de grande fluxo de automóveis e em áreas densamente 

povoadas e de fácil acesso aos pedestres. Portanto, trata-se de atender não apenas ao 

automobilista, mas também de servir de ponto de referência para a comunidade que se 

encontra próximo da zona de influência do posto. Nesse sentido, as lojas de conveniências 

passarão a pesar na competição entre os postos devendo aportar maior lucratividade ao 

ponto de vendas.  

 

E com a concorrência cada dia mais acirrada, os postos de combustíveis têm de 

investir em diferenciais de qualidade, atendimento e serviços para conquistar o consumidor. 

E a adoção de lojas de conveniência no espaço de funcionamento do posto tem sido uma das 

opções mais recorrentes. Como já mencionado, as opções de serviços são inúmeras – como 

lavanderia, padaria, drogaria, banca de jornal, floricultura, chaveiro e café – e o sucesso de 

cada uma delas depende, principalmente, das características do consumidor às quais são 

dirigidas e do local onde o posto está instalado. Na maioria dos casos, o segredo está no uso 

da criatividade. 

 

Como consequência da expansão da prestação de serviços nos postos de 

combustíveis, os programas de serviços têm ganhado especial atenção das organizações que 

queiram se sobressair com a adoção de estratégias que dê aos clientes a opção de realizar 

variadas atividades em um mesmo local com comodidade e segurança, ficando o desafio 

estratégico de criar um diferencial que possa ser percebido para ser escolhido pelos clientes. 
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Uma das preocupações do varejo de combustíveis é de obter, manter e ampliar 

seu poder competitivo, através, principalmente, da fidelidade de seus clientes. Para 

relacionar os objetivos da organização com o seu potencial de mercado, necessário se faz 

desenvolver estratégias que solidificam a construção, não somente da imagem da empresa, 

como também, das marcas dos produtos ali dispostos, além de despertar uma percepção 

positiva dos consumidores, ou seja, sensações agradáveis que os levem à decisão de compra 

dos serviços e/ou produtos. 

 

A responsabilidade pela elaboração de produtos específicos do segmento de 

abastecimento, suporte e manutenção de veículos intensifica a busca por tecnologia, mão de 

obra especializada, pesquisa e desenvolvimento de técnicas, seguidos do controle de 

qualidade. Produtos como gasolina, álcool e diesel, cuja matéria-prima tem o petróleo ou a 

cana de açúcar na sua composição, são praticamente similares, independentes da marca da 

distribuidora, pois devem obedecer às normas de padronização e regulamentação da ANP. 

 

São apresentadas a seguir, de acordo com Moro (2001), algumas inovações 

tecnológicas que contribuíram para que os postos de serviços atendessem às necessidades 

dos clientes: 

 

• Bombas automáticas com precisão digital e que possibilitam auto-atendimento; 

 

• Controle de pressão e calibragem de pneus com precisão eletrônica; 

 

• Filtragem eletrônica de combustível possibilitando a análise visual da 

qualidade do produto que está sendo adquirido; 

 

• Sistema computadorizado para aferição de alinhamento, geometria e 

balanceamento de componentes mecânicos, possibilitando redução em seu 

desgaste; 

 

• Softwares administrativos e gerenciais que possibilitam melhoria na qualidade 

do atendimento e controle dos resultados; 
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• Sistema de débito automático via cartão, reduzindo o grau de inadimplência e 

garantindo o recebimento; 

 

• Sistemas interligados para consulta de cheques. 

  

Dessa forma, nos últimos anos a tecnologia incorporada nos postos de serviço 

possibilitou um avanço real e positivo em níveis de atendimento e conforto e segurança ao 

usuário, possibilitando, na mesma proporção, espaço para novas estratégias de marketing. 

 

Apesar das transformações ocorridas nos postos de serviços, observa-se que seu 

produto, ainda considerado como principal – o combustível –, tem a mesma origem e para o 

consumidor ainda permanece a imagem de que ele é praticamente igual, independentemente 

de sua marca ou localização do posto de serviço. Porém, percebe-se que aos poucos os 

postos de serviços tentam destacar a diferença da qualidade também deste produto, 

enaltecendo as vantagens de sua marca em relação às de seus concorrentes. E estes 

elementos e variáveis geram as mais diversas estratégias, sejam elas singulares ou em 

parcerias diversas, e que, em suma, possibilitam aos postos de serviços agregar valor ao seu 

produto e estabelecerem processos estratégicos inter-relacionados ao grupo dos produtos 

comercializados ou a cada um dos produtos. 

 

De acordo com Coelho (2000), antes os postos de serviços eram vistos apenas 

como local de abastecimento, e com visual não muito limpo, e hoje, esta nova realidade leva 

a mudança radical no perfil dos postos, na qual neste novo perfil têm-se os postos de 

serviços oferecendo mais higiene e bom atendimento e junto a eles agregado todo um 

conjunto comercial, mudando radicalmente a visão do consumidor sobre o local e ampliando 

também seu leque de possibilidades estratégicas (Coelho, 2000). 

 

É muito importante conhecer os resultados das estratégias implementadas, para 

que assim haja parâmetros científicos norteadores para as ações futuras nesse mundo de 

rápidas transformações. 
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Um dos fatores mais importante no segmento de combustíveis é vender 

atratividades, facilidade, inovações, prazer e lazer. Essas sinergias entre a loja de 

conveniência e o posto de combustível podem contribuir muito como um diferencial na 

conquista da fidelidade do cliente. 

 

Entretanto, percebe-se que para administrar os serviços dos postos de 

combustíveis exige um perfil novo, diferente, com conhecimento mais amplo das 

ferramentas de marketing, de finanças, fundamentos básicos para cortar custos, ampliar 

margens de lucro e, principalmente, ganhar competitividade. 
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3. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 
 
 

A preocupação com o cliente é, nos dias atuais, um dos assuntos mais discutidos 

no meio empresarial. Dessa forma, há uma tendência de planejamento de ações 

empresariais, no sentido da prestação de um atendimento cada vez mais eficaz das 

necessidades dos clientes. 

 

Isto se dá porque o nível de conhecimento dos consumidores sobre produtos e 

serviços aumentou bastante tornando-os mais informados sobre opções de produtos e seus 

direitos, sendo assim, mais exigentes no seu comportamento de compra. 

 

De acordo com Mowen e Minor (2003), o comportamento do consumidor é 

considerado como o estudo das unidades compradoras e dos processos de trocas envolvidas 

na aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias. 

 

Já para Wilke (1986), o comportamento do consumidor pode ser definido como 

“as atividades que as pessoas praticam quando selecionam, compram, e usam produtos e 

serviços para satisfazer necessidades e desejos”. Um dos atributos específicos que 

determinarão a escolha do consumidor são os sentimentos envolvidos, os nomes de marca e 

seus componentes simbólicos, entre outros. 

 

Porém, esta abordagem é corroborada por Blackwell et al (apud Maya, 1994), 

que definem o comportamento do consumidor como ações diretamente envolvidas em obter, 

consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos de decisão que precedem e 

sucedem esta decisão. 

 

Conforme Gade (2000) o comportamento do consumidor é definido como 

atividades físicas mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso dos produtos e 

serviços para satisfação de necessidades e desejos. 
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Para Hawkins (apud Caro, 2005), é o estudo de pessoas, grupos ou organizações 

e os processos que utilizam para selecionar, obter, usar e dispor de produtos, serviços, ideias 

ou experiências para satisfazer necessidades e o impacto que estes têm no consumo e na 

sociedade. 

 

Já para Sheth (2001), são as atividades físicas e mentais realizadas por clientes 

de bens de consumo que resultam em decisões e ações como comprar e utilizar produtos e 

serviços, bem como pagar por eles. 

 

Entretanto, essas definições apresentadas sugerem que, para desenvolver e 

lançar no mercado produtos ou serviços que atinjam os propósitos de Marketing, de atender 

e satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores (KOTLER, 1998), torna-se 

necessário entender a razão e a forma pela quais os consumidores realizam suas compras. 

Porém, é necessário conhecer as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e 

dispor de produtos e serviços incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem 

estas ações. 

 

Conforme a Figura 3, o consumidor sofre influências de fatores culturais, fatores 

sociais, fatores individuais e psicológicos, com também é influenciado pelo ambiente 

externo em que se situa dentro de perspectivas: econômico, tecnológico, político e cultural 

além de estímulos do composto de Marketing: produto por meio de seu conjunto de atributos 

e de vantagens procuradas; preço representado como custo de aquisição e utilidade; 

distribuição como disponibilidade no tempo e no espaço, propaganda e promoção com 

informação e persuasão como fator iniciante à aquisição que, em seguida, passa por um 

processo decisório que leva à escolha do produto, da marca, do revendedor, do momento da 

compra e da quantidade comprada. 
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Figura 3 – Modelo do Comportamento do Consumidor 
Fonte: Adaptado de KOTLER (1998, p. 162). 
 

 
 
Percebe-se que é fundamental analisar o comportamento do consumidor, desde o 

reconhecimento do problema e que o impulsiona à compra, até o comportamento pós-

compra, etapa que pode torná-lo ao longo do tempo fiel ou não à marca. 

 

Portanto, o comportamento do consumidor e a importância de compreendê-lo, à 

medida que se expande, vêm sendo influenciados por várias perspectivas diferentes. 

Pensando nisso, os profissionais de marketing ao formularem suas estratégias, devem ter 

habilidades para afetar tanto a motivação quanto o comportamento dos consumidores, 

fazendo com que os produtos ou serviços oferecidos sejam projetados para atender às 

necessidades e expectativas do consumidor. Neste sentido, vários são as variáveis que 

podemos estudar para compreender o comportamento do consumidor. 

Produto 
Preço 
Praça 
Promoção 

Estímulos de Marketing 

Econômico 
Tecnológico 
Político 
Cultural 

Outros Estímulos 

Fatores Culturais 
Fatores Sociais 
Fatores Pessoais 
Fatores Psicológicos 

Influenciadores do Comportamento        
do Consumidor 

Processo de Decisão 
do Consumidor 

Escolha do produto 
Escolha da marca 

Escolha do revendedor 
Época da compra 

Quantidade comprada 

Decisões do Consumidor 

}  
 } 

Externas 

Internas 
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3.1 VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 
  

A decisão de comprar um produto ou serviço é um momento importante para 

consumidores e empresas. Isto significa que as estratégias de marketing devem ser 

inteligentes, eficazes e direcionadas ao mercado-alvo, de acordo com o conhecimento 

percebido da maneira que cada consumidor obtém seus produtos ou serviços. Dentro deste 

contexto, uma análise das influências no processo de compra dos consumidores finais e 

empresariais - o que pensam, como agem, quem influencia suas decisões – passa a ter uma 

importância fundamental. 

 

Antes de comprarmos, existem momentos importantes que determinam o que 

esperamos, o que selecionamos como possível de satisfazer nossas expectativas, e como 

validamos a compra e o consumo. A compra, portanto, pode e deve ser entendida como mais 

um passo importante e não o único passo antes do consumo. 

 

Em meio aos consumidores individuais e empresariais podemos salientar a 

existência dos mercados institucionais, que buscam maximizar os lucros e minimizar os 

custos, e os mercados governamentais, que tem por função fornecer bens e serviços às 

pessoas sob sua responsabilidade (KOTLER, 2000). 

 

Baseando-se nos processos de aquisição, pode-se perceber que um elemento 

chave, nesta filosofia é entender os mecanismos que influenciam na decisão do consumidor, 

isso têm auferido grande repercussão dentro da área de marketing. 

 

De acordo com Engel et al. (2000), as variáveis que influenciam no processo de 

decisão de compra encontram-se divididas entre as influencias ambientais, as diferenças 

individuais e os fatores pessoais. 

 

Segundo Solomon (2002), Schiffman e Kanuk (2000) as variáveis que 

influenciam o comportamento do consumidor compreendem que o indivíduo, como 

consumidor, sofre influências psicológicas, pessoais, sociais e culturais. Kotler e Keller 

(2006), corroborando os princípios conceituais dos referidos autores, adaptaram os conceitos 
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teóricos apresentando um modelo que demonstra os fatores psicodinâmicos internos e 

externos que atuam sobre o consumidor, conforme a Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Variáveis que influenciam o comportamento do consumidor. 
Fonte: Kotler (1998, p.163) 

 
 

  
3.1.1 Variáveis Culturais 

 

Sandhusen (1998) enfatiza dentre os fatores ambientais, o estímulo ambiental 

cultural (como variável interpessoal), representado pela influência de grandes grupos no 

comportamento do consumidor (culturas, subculturas e as classes sociais), porém focaliza a 

influência de grupos de colegas e de referências menores. Sandhusen (1998, p.161) afirma 

que, em geral,  

 

Os grupos menores têm mais influência no comportamento do consumidor. Por 
exemplo, você provavelmente assistirá a um filme ou jantará em um restaurante 
baseado mais nas recomendações de um amigo ou colega do que na crítica 
publicada em uma revista de lazer.  

 
 

Os conceitos e a influência no comportamento do consumidor por parte da 

cultura, subculturas e classes sociais, são destacados por Sandhusen (1998, apud Nava 

2004), conforme exposto abaixo: 

 

 

Variáveis Sociais 

Grupos de referência 
Família 

Papéis e posições 
sociais 

Variáveis Pessoais 

Idade e estágio de 
ciclo de vida 
Ocupação 

Condições econômicas 
Estilo de vida 
personalidade 

Variáveis 
Psicológicas 

Variáveis Culturais  

 
Cultura 

Subcultura 
Classes sociais 

Motivação 
Percepção 

Aprendizagem 
Crenças e 
atitudes 

 

 
 
COMPRADOR 
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• Cultura - amplamente definida como um centro complexo de valores e crenças 

criados pela sociedade, passada de geração em geração. Consciente ou 

inconscientemente, os valores culturais exercem pressões nas pessoas para que 

se comportem de maneira aceitável.  

 

• Subculturas – segmentos separados de uma cultura organizada ao redor de 

fatores como raça, nacionalidade, religião ou localização geográfica. Os 

interesses comuns e as características de cada subcultura frequentemente 

representam oportunidades de marketing. 

 

• Classes Sociais – divisões relativamente homogêneas e duradouras em uma 

sociedade nas quais os membros compartilham valores, interesses e 

comportamentos similares.  

 

Os valores culturais são profundamente arraigados, portanto, através de uma 

compreensão cultural podemos melhorar a eficácia das vendas e a ascensão de nossos 

produtos ao mercado. Assim sendo, os profissionais de marketing têm maior probabilidade 

de sucesso quando agradam aos valores culturais destes grupos. 

 

 
 

3.1.2 Variáveis Sociais 

 

As variáveis sociais também influenciam no comportamento do consumidor, 

pois os grupos de referência, como a família, têm forte poder de apelo no momento de 

decisão da compra. Isso porque todas as decisões de compra são ligadas a indivíduos que, 

apesar de explicarem, antes de tudo, suas preferências e intenções, por si só não garantem 

qual o comportamento que será utilizado na hora da compra. “O comportamento às vezes é 

afetado mais por pressões do ambiente social do que por atitudes pessoais” (Engel, 

Blackweel e Miniard, 2000, p. 255). Podemos citar como exemplo, a situação em que as 

pessoas tomam decisões influenciadas por outras e não por causa de seus desejos pessoais. 

 

De acordo com Gade (1998, p. 175), um grupo é definido como pessoas que 

mantém uma relação de interdependência, em que o comportamento de cada membro 
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influencia potencialmente o comportamento de cada um dos outros. Para Mowen, Minor 

(2003) um dos motivos que justificam o estudo dos grupos é a de que quando as pessoas 

entram em um grupo, normalmente agem de modo diferente de quando estão sozinhas. 

Conforme esse autor, o grupo de referência é um tipo de grupo que tem o maior impacto 

sobre o consumidor, pois é usado pelo consumidor como ponto de referência para analisar a 

retidão de suas ações, crenças e atitudes. 

 

Conforme Sandhusen (apud Nava 2004) os grupos de referência têm influência 

direta ou indireta nas atitudes e comportamento dos consumidores. As categorias principais 

dos grupos de referência incluem: grupos de associados (família, amigos, colegas de 

trabalho, associações sociais e religiosas); grupos modelos (aos quais o indivíduo gostaria de 

pertencer) e grupos desassociados (cujos valores o indivíduo rejeita). Sandhusen (1998) 

afirma que as pesquisas indicam que a influência de grupos é mais forte no caso de produtos 

visíveis e que tal influência varia de acordo com a classe, marca e ciclo de vida do produto. 

Ao trabalhar com, e através, dos grupos de referência para comercializar os produtos, o 

autor sugere: 

 

• Identificar os grupos relevantes de referência; 

 

• Medir a extensão da influência do grupo no comportamento do consumidor em 

questão; 

 

• Desenvolver programa de comunicação de marketing para influenciar os 

membros desses grupos influentes com relação à oferta de modo favorável. 

 

Já para Kotler (1998) os grupos de referência expõem o indivíduo a novos 

comportamentos e estilos de vida, influenciam suas atitudes e seu autoconceito e criam 

pressões para o conformismo que podem afetar suas escolhas de produtos. 

 

Essas influências, segundo Kotler (1996) podem ser de acordo com o Quadro 4, 

através de dois tipos de grupos: os primários e os secundários. 
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GRUPOS CARACTERÍSTICAS 

 

PRIMÁRIOS 

• Existência de laços afetivos 
íntimos; 

• comportamentos informais; 
• família, amigos, vizinhos e colegas 

de trabalho. 
 

 

SECUNDÁRIOS 

• relações mais formais e 
impessoais; 

• grupo se dissolve a partir do 
momento que não for mais útil; 

• associações fraternais e 
profissionais, organizações 
diversas. 

 
Quadro 4 – Exemplo de diferentes tipos de grupos. 
Fonte: Adaptado de Karsaklian (2000). 
 
 

Pode-se observar através das características dos grupos primários e secundários, 

que um se difere do outro em relação aos comportamentos dentro dos grupos, mas é de 

grande importância na decisão de compra. 

 

Estes grupos, de acordo com Kotler (1996), funcionam de três maneiras: 

 

• Expondo a pessoa a comportamentos e estilos de vida alternativos; 

 

• Influenciando as atitudes e o conceito próprio da pessoa, por causa de seus 

desejos de se “enquadrar”. 

 

• Criando pressões para a submissão, que poderão afetar suas escolhas e 

produtos e marcas. 

 

Por meio dessas formas de comportamento destacadas pelo autor, pode-se 

enfatizar também que as pessoas são influenciadas por grupos dos quais não fazem parte, 

como, por exemplo, os heróis esportivos, os artistas de cinema, e até os personagens de 

televisão. 
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Portanto, ressalta-se que as classificações sociais e as influências do ambiente 

são de extrema importância no estudo do comportamento do consumidor, pois é a 

classificação destes que vai determinar suas escolhas e atitudes no mercado de consumo. 

 

3.1.3 Variáveis Pessoais 

 

Apresenta as características pessoais das pessoas, isto é, momentos e vivências 

pelas quais um indivíduo está passando, os quais acabam por interferir nos seus hábitos e 

nas suas decisões de consumo. Com o decorrer do tempo, as experiências pessoais ou 

profissionais, aliadas ao próprio ciclo da vida promovem no consumidor mudança de hábitos 

na compra de produtos em função de fatores tais como: idade e estágio de vida, situação 

econômica e estilo de vida. 

 

3.1.3.1 Idade e Estágios do Ciclo de Vida 

 

De acordo com Engel et al (2000, p. 484), as famílias mudam com o tempo, 

passando por uma série de estágios, na qual este processo é chamado de ciclo de vida da 

família (CVF), termo popularizado na pesquisa de mercado por WELLS; GUBAR (1966) e 

atualizado em um livro de REYNOLDAS e WELSS (apud Mowen e Minor 2003), que 

conforme o Quadro 5, mostra como o ciclo de vida afeta o comportamento do consumidor 

Estágio do Ciclo de Vida Comportamento de Compra 

 

Solteiro 

Poucos compromissos financeiros. Líderes 
de opinião sobre moda. São orientados 
para a recreação. Compram equipamentos 
básicos de cozinha, móveis simples, 
carros, enxovais para casamento, férias. 

 

Casais recém-casados sem filhos 

Melhor situação financeira do que em 
futuro próximo. Taxa de compra mais 
elevada e média de compra superior para 
bens duráveis. Compram carros, 
refrigeradores, fornos, mobiliário fino e 
durável, férias. 

Nicho cheio I: filhos com menos de seis 
anos de idade 

Despesas domésticas no “pico”. 
Patrimônio líquido baixo. Insatisfeitos 
com a situação financeira e a baixa 
capacidade de poupança. Interessados em 
novos produtos. Gostam dos produtos 
anunciados. Compram lavadoras, 
secadoras, televisão, alimentos para bebês, 
medicamentos contra tosse e doenças 
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respiratórias, brinquedos, e.t.c. 
Nicho cheio II: casais com filhos acima de 
seis anos de idade 

Melhor situação financeira. Algumas 
esposas trabalham fora. São menos 
influenciados pela propaganda. Compram 
em lotes maiores, apreciam ofertas no 
atacado. Compram alimentos variados, 
material de limpeza e higiene, aulas de 
música, pianos. 

Nicho cheio III: casais maduros com 
filhos ainda dependentes 

Posição financeira contínua a melhorar 
porque a renda do assalariado principal 
aumenta, o outro conjugue volta a 
trabalhar e tem um salário maior, e os 
filhos ganham dinheiro de trabalhos 
ocasionais. A família geralmente substitui 
várias peças de móveis, compra um outro 
automóvel, compra vários aparelhos de 
luxo e gasta uma quantia de dinheiro 
considerável em serviços dentários e 
educação para os filhos. 

Nicho Vazio I Neste estágio, a família está mais 
satisfeita com sua posição financeira e 
com a quantidade de dinheiro poupada 
porque a renda continuou a subir e os 
filhos saíram de casa e não são mais 
financeiramente dependente de seus pais. 
Fazem em geral, melhorias na casa, 
compra artigos de luxo e gasta uma fração 
maior de sua renda em férias, viagens e 
recreação. 

Nicho Vazio II O chefe do domicilio se aposentou e o 
casal sofre uma notável redução de renda. 
As despesas tornam-se mais orientadas a 
saúde, o sono e a digestão; e talvez uma 
casa menor, um apartamento ou 
condomínio num clima mais agradável. 

Sobrevivente solitário Se ainda na força de trabalho, os 
sobreviventes solitários têm uma boa 
renda. Eles podem vender sua casa e 
normalmente gastam mais dinheiro em 
férias, diversão e produtos e serviços 
orientados à saúde. 

Sobrevivente solitário aposentado Segue os mesmos padrões de consumo 
gerais, porém numa escala menor devido à 
redução na renda. Estes indivíduos têm 
necessidades especiais de atenção 

 
Quadro 5: Ciclo de Vida da Família e Comportamento de Compra. 
Fonte: Well, Gubar (apud Kotler 1996, p. 169) e (apud Engel et al., 2000, p. 485). 
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3.1.3.2 Fatores Econômicos  
 

A variável econômica é muito importante no ato de consumo e, de certa forma, 

regula o mercado, pois esta tem influência muito forte sobre o consumo das pessoas 

(consumidores), porque é através da mesma que é determinado o seu poder de compra. 

 

Conforme Cobra (1997, p.62), “a noção essencial do comportamento do 

consumidor diz que ele é influenciado pelas perspectivas econômicas”, ou seja, as mudanças 

no valor líquido (o que entra, menos o que sai) é que vão influenciar na predisposição de 

consumir. 

 

Os fatores econômicos têm grande poder em determinar o mercado, e segundo 

Kother (1996), os mercados não exigem apenas pessoas, mas também poder aquisitivo, o 

qual é função de quatro importantes fatores: 

 

• Poupança, 

• Renda normal, 

• Preços, 

• Disponibilidade de preços. 

 

Devido a alguns acontecimentos econômicos, os consumidores são forçados a 

repensar suas prioridades de consumo, e os negócios não podem contar com uma 

continuidade de fatos iguais, pois o mercado e a economia são crescentes e instáveis. No 

entanto, Cobra (1997) afirma que, em uma época de crise econômica, por exemplo, os 

consumidores tendem a reduzir o padrão de consumo da família, restringindo-se a comprar 

produtos realmente essenciais, eliminando o supérfluo. 

 

Portanto, para o consumidor, muitas vezes não é um número maior de um 

mesmo produto que lhe trará satisfação, mas sim uma única unidade de um produto que lhe 

é mais apropriado. E para isso, é fundamental que o consumidor esteja bem informado, pois 

não lhe trará satisfação e os seus resultados serão ineficazes, se a compra for inadequada. 
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3.1.3.3 Estilo de Vida 

 

Conforme Kotler (1998), o estilo de vida representa seu padrão de vida expresso 

em termos de atividades, opiniões e interesses. Retrata a pessoa por inteiro interagindo com 

seu ambiente. 

 

Para Mowen (2003, p.127), o estilo de vida refere-se a como as pessoas vivem, 

como gastam o dinheiro e como utilizam seu tempo. Refere-se às ações e aos 

comportamentos manifestos dos consumidores. 

 

Com base nas definições desses estudiosos, pode-se afirmar que o estilo de vida 

do indivíduo traduz sua forma de pensar, agir e entender o mundo e a realidade. 

 

 

3.1.4 Variáveis Psicológicas 

 

As variáveis psicológicas apresentam grande influência na decisão de compra, 

pois ela retrata as crenças porque elas se traduzem em imagens de marcas e produtos; os 

valores pessoais por meio dos quais o indivíduo demonstra suas opiniões sobre as coisas, as 

pessoas, o mundo e as atitudes que podem impulsionar ou causar repulsa no indivíduo 

quando da decisão da compra. Nesse sentido, existem quatro importantes fatores que 

influenciam as escolhas dos consumidores: motivação, percepção, aprendizagem, crenças e 

atitudes.  

 

As variáveis psicológicas procuram identificar até que ponto o preço e a 

qualidade do produto estão sendo equivalentes, já que o indivíduo/consumidor tende a 

demonstrar maior preferência (atitude de compra) pelas empresas que: apoiam ações e/ou 

instituições beneficentes; fabricam seus produtos respeitando os limites do meio ambiente, 

ou, de alguma forma, valorizam e se dedicam a questões voltadas ao bem-estar da sociedade 

o que, em última instância, traduz os valores e as crenças da própria organização. 
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Contudo, vale ressaltar que os fatores que atuam no comportamento do 

consumidor são complexos e altamente mutáveis. Apesar disso, Kotler e Armstrong (1999, 

p. 105), os considera “úteis para identificar os compradores interessados e para adaptar 

produtos e apelos às necessidades do consumidor”.  

 

 

 

3.2 PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DE COMPRA 

 

 

A conceitualização mais adequada para o comportamento do processo de tomada 

de decisão, segundo Engel et al. (1995), é aquela que o considera como sendo um conjunto 

de atividades que visa à solução de problemas, ou seja, a ação cuidadosa e consistente 

empreendida para conduzir à satisfação das necessidades.  

 

De acordo com Sheth et al. (1999) as decisões são tomadas a partir do papel 

desempenhado pelo consumidor, através da especialização dos papéis, desde o comprador 

(aquele que efetua a transação), pagador (aquele que é responsável pelo pagamento do bem 

ou serviço adquirido) e o usuário (aquele que utiliza ou usufrui o que foi comprado). 

 

Para Wilkie (apud Costa, 2002) os tipos básicos de decisão que o consumidor 

pode tomar dividem-se em quatro, sendo elas, alocação do orçamento, que envolve escolhas 

de como e quando gastar ou disponibilizar recursos e se será necessário pedir emprestado; 

comprar ou não o produto, refletindo as escolhas feitas com respeito a cada categoria de 

produto ou serviço; e por fim, as decisões referentes à marca e ao estilo, quando se definirão 

com detalhes quais itens serão comprados. 

 

Portanto, percebe-se que existem independentemente dos tipos de decisão de 

compra, diferentes níveis ou formas de processo de tomada de decisão que influenciam de 

modo decisivo o comportamento do consumidor, os quais serão discutidos a seguir. 
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3.2.1 Níveis de Processo de Decisão 

 

Considerar o nível de esforço realizado na escolha de um produto ou marca é 

uma das formas mais apropriadas para categorizar os diferentes tipos de processos de 

tomada de decisão de compra. Para Wells & Prensky (1996), a intensidade de uso dos 

recursos cognitivos do indivíduo, isto é, o esforço realizado para buscar produtos 

alternativos, organizar informações sobre eles, desenvolver um critério de avaliação para os 

mesmos e a escolha de um deles, assim como o tipo de processo de tomada de decisão 

realizado, pode indicar tempo empregado nessa atividade. 

 

Contudo, conforme a Figura 5 podem ser divididos em três categorias, os 

processos de tomada de decisão, sendo eles, extenso, limitado e rotineiro. 

 

 

Figura 5 – Contínua do Processo de Decisão do Consumidor 
Fonte: Engel et al. (1995). 
 
 
 
 
3.2.1.1 Processo Extenso de Tomada de Decisão 

 

Diz respeito ao processo tradicional de decisão, envolvendo todas suas fases, 

desde o reconhecimento da necessidade até a decisão propriamente dita. Para Schiffman & 

Kanuk (2000), esse processo acontece quando o consumidor não possui um critério 

estabelecido para avaliar uma categoria de produto ou marcas específicas, tornando a 

decisão mais complexa. Segundo Wells & Prensky (1996) esse processo exige do indivíduo 

um maior esforço na escolha de como aplicá-los no processo de compra e na identificação 

de critérios de decisão. 

 

 

 

Processo 
Extenso 

Processo 
Limitado 

Compra 
Habitual 

Alta Complexidade Baixa Complexidade 
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De acordo com Engel et al. (1995), as condições que propiciam a ocorrência de 

um processo decisório extenso estão associadas ao nível de envolvimento na compra, à 

diferenciação entre as alternativas de compra e à disponibilidade de tempo para a decisão de 

compra. Para Solomon (1999), inicialmente, o envolvimento de compra consiste no nível de 

interesse do indivíduo em um produto particular, sendo esse influenciado por fatores 

pessoais, ligado ao produto em questão e fatores situacionais (grupo de referência, por 

exemplo). Logo, de acordo com a importância conferida pelo indivíduo na realização de 

uma determinada compra, haverá um maior ou menor envolvimento na sua tomada de 

decisão. Porém de acordo com Engel et al. (1995), Solomon (1999), adicionalmente, quanto 

maior for à heterogeneidade das alternativas de escolha e o tempo disponível para o 

processo decisório, maior a probabilidade de que a tomada de decisão seja mais extensa.  

 

 

 

3.2.1.2 Processo Limitado de Tomada de Decisão 

 

Em comparação ao outro processo citado acima, no processo limitado de 

decisão, há uma simplificação que conduz a um menor rigor e interesse na realização de 

uma busca extensa de alternativas de produtos, assim como de sua avaliação. Para isso, 

empregam-se regras de decisão já estabelecidas, ou seja, critérios pré-definidos que 

facilitarão a decisão de compra (Solomon, 1999). Esses critérios, de acordo com Wells e 

Prensky (1996); Schiffman e Kanuk (2000) são apenas atualizados com informações sobre 

as alternativas de marcas e produtos disponíveis no momento, ocorrendo assim um “ajuste 

de sintonia”, pois para distinguir uma marca das demais necessitam de maiores informações 

sobre essa marca. 
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3.2.1.3 Processo Rotineiro de Tomada de Decisão 

 

Para Wells e Prensky (1996), no processo rotineiro de tomada de decisão são 

consideradas decisões automáticas e com esforço mínimo, sem que o comprador perceba 

racionalmente as razões de sua aquisição. Envolve a repetição direta de um processo anterior 

de decisão – critérios de avaliação, regras de decisão – para uma nova compra, de uma 

forma mais rápida e direta. Conforme Solomon (1999), esse tipo de processo desenvolve um 

comportamento repetitivo, no qual permite que os consumidores percam tempo e energia 

nas decisões de compras mais simplificadas. Para Schiffman e Kanuk (1996), os 

consumidores para avaliar as marcas já têm uma certa experiência sobre a categoria de 

produto e uma série de critérios bem estabelecidos, fazendo com que não haja exagero nas 

compras. 

 

Dentro das compras rotineiras, segundo Engel et al. (1995), existem dois tipos 

de comportamentos, quais sejam, lealdade à marca e inércia. A lealdade à marca pode ser 

conceituada como “o comprometimento profundo de recompra de uma marca de produto ou 

serviço no futuro pelo consumidor, a despeito das influências situacionais e dos esforços de 

marketing que buscam ocasionar o comportamento de troca de marca” Oliver (apud Costa, 

2002). Contudo, ao longo do tempo ocorreria à escolha da mesma marca, pois como existe 

confiança por parte do consumidor por experiências passadas de consumo, não haveria 

interesse de substituição do produto. 

 

De acordo com Engel et al. (1995), a inércia está associada a produtos nos quais 

a troca de marca pode ocorrer sem propriamente uma decisão consciente de fazê-la, pois os 

produtos parecem pouco diferenciados e semelhantes, e são comprados de uma forma pouco 

consciente. 

 

 

 

3.2.1.4 Situações Especiais 

 

Engel et al. (1995) afirmam que a busca por variedade e a compra por impulso 

são consideradas situações específicas de compra que não se caracterizam de forma similar 

às anteriormente citadas. A busca por variedade é o tipo de comportamento de indivíduos 
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que podem estar satisfeitos com sua marca usualmente adquirida, porém procuram 

constantemente algo novo. No entanto, torna-se comum para produtos comprados com 

grande frequência e grande similaridade existente entre as marcas. 

 

De acordo com Mowen & Minor (1998), são típicas de comportamentos que se 

enquadram na perspectiva experimental do processo de tomada de decisão as compras feitas 

para saciar a busca por novidade, assim como a compra por impulso, na qual os 

consumidores compram produtos pelas sensações, emoções e imagens que esses geram em 

suas mentes. Para a busca de variedade, o indivíduo procura em uma marca alternativa uma 

saída para reduzir o tédio, sendo a troca de marca um método para elevar o estímulo 

trazendo algo novo para suas vidas. 

 

 

 

3.3 ESTÁGIOS DO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DE COMPRA 

 

 

3.3.1 Papéis de Compra 

    

De acordo com Gade (1998) e Kotler (1998), os indivíduos podem desempenhar 

um ou vários papéis no processo decisório de compra: 

 

• Iniciador é aquele que primeiro apresenta a ideia ou capta informação a 

respeito do produto ou serviço; 

 

• Influenciador é aquela pessoa cuja opinião influencia tanto a busca de 

informações e alternativas como os critérios de avaliação e a decisão final; 

 

• Decisor é aquele que determina a compra e frequentemente como, onde, em 

que quantidade, marca, preço, e.t.c; 

 

• Usuário ou consumidor é aquele que consome ou usa o produto ou serviço e 

frequentemente também quem atua como avaliador. 
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 3.3.2 Comportamento de Compra 

  

Conforme Solomon (1999); Mowen e Minor (1998) o processo de decisão de 

compra é composto por cinco estágios: reconhecimento de necessidade de compra, busca de 

alternativas, avaliação das alternativas, compra e avaliação pós-compra, que será detalhada 

na Figura 6. De acordo com Goldstein e Toledo (2005), como quem compra é um indivíduo, 

ele também estará sujeito a influências na sua decisão, as quais podem ser inerentes ao 

indivíduo e de ordem social ou psicológica – cultura, classe social, grupos de referência, 

família -, ou provir da ação de marketing, ou ainda estar associadas à determinada situação - 

ambiente físico e social, tempo, tarefa, condições momentâneas. A empresa vendedora 

precisa conhecer as características do seu público-alvo, avaliando seu processo de compra e 

as condições em que ocorre, para poder influenciá-lo, por meio das atividades de marketing 

relativas às variáveis controláveis, os “4 P’s”.  
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Figura 6 – Estágios no Processo de Compras 
Fonte: Solomon (1999) 

 
 
 
 
3.3.2.1 Reconhecimento de Necessidades 

 
 
O reconhecimento da necessidade é considerado o estágio inicial em qualquer 

processo de tomada de decisão. Este processo ocorre por parte do indivíduo que pode ser 

resolvido por meio de um produto, isto é, pode ocorrer devido a um estímulo interno do 

indivíduo ou a um estímulo apresentado no ambiente. Segundo Sheth et al. (1999), são 

considerados estímulo internos os estados percebidos de desconforto, sejam eles físicos ou 
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psicológicos, como por exemplo, fome e tédio. Já nos estímulos externos temos como 

exemplos, um anúncio de um restaurante ou o aroma de pão quente, pois são considerados 

elementos ambientais que possibilitam perceber a existência de um problema. 

 

De acordo com Engel et al, (2000), este estágio ocorre quando um indivíduo 

sente uma diferença entre o estado desejado de coisas e a situação existente que seja 

suficiente para despertar o processo decisório, ou seja, ocorre devido ao grau de 

discrepância existente entre o estado atual do indivíduo (situação no momento) e seu estado 

desejado (onde ou como o indivíduo gostaria de estar). Contudo, uma necessidade é 

reconhecida quando essa discrepância for significativa, porém, existem aspectos que 

moderam os estados emocionais do indivíduo, antes mesmo do reconhecimento do 

problema. Para Gade (1998), este estágio é considerado como o processo de comparação 

quando o indivíduo percebe a necessidade de alguma ação para restabelecer o equilíbrio 

perturbado pelo estímulo. 

 

Entretanto, o processo de decisão do consumidor sofre estímulos de Marketing 

por meio do produto com seu conjunto de atributos e benefícios procurados, da distribuição 

que compreende a disponibilidade do produto no tempo e no espaço, do preço 

compreendendo o custo de aquisição e sua utilidade, a publicidade que fornece a informação 

e qualidade distintivas reivindicadas e a promoção com seus iniciantes à aquisição, levando 

assim ao reconhecimento de problemas que só poderão ser resolvidos com o consumo. 

 

 

3.3.2.2 Busca de Alternativas 

 

É considerado o passo seguinte ao do reconhecimento da necessidade, partindo-

se para a busca de alternativas para sua satisfação. Este processo inicia-se com a busca de 

conhecimento armazenado na memória ou de aquisição de informação do ambiente. Na 

busca interna, o indivíduo realiza uma procura dentro de sua memória por informações 

relevantes para resolver seu problema, como experiências passadas com determinada 

categoria de produto e/ou marcas, consistindo em uma análise dentro da memória de longo 

prazo do indivíduo na busca de associações que permitam sua tomada de decisão. 
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Já a busca externa ocorre a partir do momento em que é determinado que não 

existem informações suficientes e relevantes para a tomada de decisão, requerendo assim 

fontes externas ao indivíduo, como opiniões de pessoas conhecidas, informações de 

fornecedores (propaganda, vendedores, web sites das empresas) e fontes independentes 

(publicações que analisam e comparam marcas da mesma categoria). Alguns fatores que 

influenciam o grau de busca externa são: 

 

• Risco Percebido – conforme Sheth et al. (2001, p. 493), o risco percebido é 

o grau de perda no caso de uma escolha errada. Os tipos de risco percebido 

são de desempenho social (em relação à aprovação pelo grupo de 

referência), psicológico, financeiro e de obsolescência. 

 

• Envolvimento – é o grau de preocupação e cuidado que os consumidores 

têm na decisão de compra (Sheth et al. 2001, p. 495). De acordo com Engel 

et al (2000, p. 106), o grau de envolvimento pessoal é o fator mais 

importante que molda o tipo de comportamento de processo decisório que 

será seguido. Segundo Kotler (1998, p. 178), o comportamento de compra 

de alto envolvimento, de risco altamente auto-expressivo, ou com 

dissonância reduzida quando o consumidor está altamente envolvido com a 

compra, mas percebe pequenas diferenças nas marcas. O alto envolvimento 

está baseado no fato que a compra é cara, não é frequente e é arriscada. No 

comportamento de compra habitual, os produtos são comprados em 

condições de baixo envolvimento e há ausência de diferenças significativas 

entre as marcas. Algumas situações de compra são caracterizadas por baixo 

envolvimento do consumidor, mas apresentando diferenças significativas de 

marcas, é o comportamento de compra que busca variedade. 

 

• Familiaridade e perícia – segundo Sheth et al. (2001), ocorre em virtude da 

aquisição anterior de informações e de uma experiência prévia. Quanto 

maior a experiência anterior, menos informações externas são buscadas. 
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• Pressão de tempo – o tempo está se tornando cada vez mais escasso e 

obrigando os consumidores a buscarem mais disponibilidades para fazerem 

suas compras. Além disso, os consumidores que sofrem pressão de tempo 

tendem a reduzir sua busca de informações, a compra por comparação e o 

tempo para tomada de decisão (Sheth et al., 2001). 

 

Conforme Sheth et al. (1999), de acordo com as diferentes alternativas de 

compra, a intensidade da busca por informações, decorre de uma série de aspectos, como o 

risco percebido com a potencial aquisição, o grau de envolvimento com a compra 

(importância percebida do produto ou serviço para o indivíduo), a familiaridade e a 

experiência existente com a categoria do produto e o tempo disponível para a execução do 

processo de busca. 

 

Entretanto, quanto maiores forem os riscos associados à compra de um produto, 

sejam esses riscos de natureza de desempenho, social ou econômica, maior será o 

envolvimento decisório, exigindo uma busca mais extensa das alternativas para a solução de 

determinado problema. Contudo, da mesma forma é necessário um maior volume de 

informação para que a escolha seja mais adequada, se não houver conhecimento ou 

familiaridade com um certo tipo de produto, fazendo com que haja um processo de busca 

mais extenso, que tenderá  a ser abreviado caso não exista tempo hábil para fazê-lo. 

 

De acordo com Sheth et al. (1999), após a busca de informações, encontra-se na 

mente do consumidor uma série de marcas de produtos, organizadas da seguinte forma: 

 

• Marcas conhecidas: são as marcas que o individuo reconhece e associa a uma 

determinada categoria de produto; 

 

• Marcas lembradas: consiste no conjunto de marcas que é efetivamente 

lembrado no momento da tomada de decisão de compra; 

 

• Marcas consideradas: são, dentre as lembradas, aquelas que estão entre as 

alternativas de escolha do indivíduo, de acordo com seus critérios de avaliação. 
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Segundo Mowen e Minor (2003), pesquisadores relataram as seguintes 

descobertas ao investigarem o processo de busca: 

 

• Quando aumenta a disponibilidade de tempo, aumenta o esforço de busca; 

• Quando aumenta o risco percebido, aumenta o esforço total de busca; 

• Quando aumentam as atitudes em relação à compra, aumenta o esforço total de 

busca; 

• Quando aumenta o nível educacional, a renda e o status socioeconômico 

aumentam a busca externa. 

 

 

 

 
 

Figura 7 – Busca de Informação 
Fonte: Engel et al (2000, p. 97). 

 

Portanto, após essa etapa e baseado em certos critérios que serão expostos a 

seguir, os indivíduos avaliarão as alternativas e tomarão sua decisão de compra. 
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3.3.2.3 Avaliação das Alternativas 

 

Conforme Engel et al. (2000, p. 135), a avaliação das alternativas pré-compra 

pode ser definida como o processo pelo qual uma alternativa de escolha é avaliada para 

atender às necessidades do consumidor. Cabe ao consumidor com todas as informações 

reunidas avaliar as alternativas para determinar sua escolha de compra, estabelecendo assim 

seus critérios de avaliação de acordo com a importância que confere a uma série de atributos 

que compõe o produto e/ou a marca. Porém a melhor alternativa de compra é definida de 

acordo com a avaliação de cada atributo das diversas alternativas em análise e seus 

respectivos pesos atribuídos. 

 

Segundo Mowen e Minor (2003), no estágio de avaliação das alternativas o 

consumidor compara as opções identificadas como potencialmente capazes de resolver o 

problema que iniciou o processo de decisão, pois quando as opções são comparadas, os 

consumidores formam crenças, atitudes e intenções a respeito das alternativas consideradas. 

 

Entretanto, o grau de conhecimento existente do produto, o nível de 

envolvimento com a compra e a natureza da motivação de compra (satisfação de 

necessidades utilitárias e/ou hedônicas), são exemplos de alguns fatores que influenciam as 

definições dos critérios de avaliação e os graus de importância para cada atributo. 

 

De acordo com Engel et al. (1995) as possibilidades de comparação entre as 

alternativas de compra influencia de forma significativa a definição dos critérios de 

avaliação, pois quanto menos comparáveis ou mais dissimilares forem às alternativas, maior 

será a tendência para que as decisões de compra sejam tomadas a partir de critérios abstratos 

de avaliação. 

 

Para que os indivíduos possam tomar decisões de compra após os critérios de 

avaliação estarem definidos, são utilizadas algumas regras de decisão, isto é, métodos que 

integram critérios múltiplos em um processo de ordenação das alternativas de escolha de 

marcas, auxiliando a tomada de decisão de compra. Segundo Wells & Prensky (1996), essas 

regras de decisão são classificadas em regras compensatórias e regras não compensatórias. 

As regras compensatórias consideram todos os atributos de cada alternativa de produto ou 

marca, analisando suas fraquezas e suas forças, na qual será escolhida a alternativa de marca 
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de produto que apresentar um maior somatório na avaliação de suas características. Portanto, 

o termo compensatório deve-se ao fato de que os atributos de menor avaliação tendem a ser 

compensados por aqueles que tiverem maiores apreciações. 

 

Segundo Engel et al. (1995), nas regras não-compensatórias, cada atributo é 

avaliado de forma independente, não havendo compensações entre as diversas 

características das alternativas, onde temos como exemplo, uma marca sendo mais cara será 

desconsiderada se o critério de maior importância for preço, independentemente dos outros 

fatores que podem ser considerados relevantes como o desempenho ou a durabilidade do 

produto. 

 

Portanto, essas regras compensatórias ou não-compensatórias não são colocadas 

de lado no processo decisório. De acordo com Solomon (1999) e Sheth et al. (1999), muitas 

vezes são utilizadas regras pessoais simplificadas conhecidas como heurísticas, que não 

exigem extensas avaliações comparativas, principalmente para compras de risco reduzido e 

baixo envolvimento. 

 

 

3.3.2.4 Decisão de Compra 

 

De acordo com Wells e Prensky (1996), os consumidores começam as atividades 

de compra e uso formando atitudes sobre produtos e marcas alternativas e chegando às 

preferências como resultados da comunicação com os membros de seus grupos de 

referências, bem como decorrentes de processos individuais como motivação, percepção, 

aprendizagem, formação de atitude e processos de tomada de decisão. 

 

Entretanto conforme Engel et al. (1995), Mowen e Minor (1998), pode-se 

encontrar três diferentes situações de compra, de acordo com o grau de parcelamento do 

consumidor, sendo elas, a compra totalmente planejada, a compra parcialmente planejada e 

a compra não planejada. 
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• Compra Totalmente Planejada: consiste naquela compra em que tanto a 

categoria como a marca de produto são escolhidas antes da entrada na loja; 

 

• Compra Parcialmente Planejada: diz respeito às situações onde há intenção de 

compra de um determinado produto, mas a marca somente será decidida dentro 

do ambiente de loja; 

 

• Compra Não-Planejada: tanto o produto quanto a marca são escolhidos dentro 

da loja. Esse tipo de situação difere da compra por impulso, pois, na compra 

não-planejada, o consumidor já possui uma intenção de compra definida, 

porém não expressa ou registrada em uma lista de compras. Na compra por 

impulso, a necessidade de aquisição não é reconhecida antes da entrada no 

ambiente de loja. 

 

Contudo, conforme Mowen e Minor (1998), Wells e Prensky (1996), uma série 

de aspectos de natureza situacional podem influir no comportamento de compra do 

indivíduo, já que os efeitos situacionais são estabelecidos por elementos circunstanciais que 

formam o contexto no qual a atividade de compra ocorrerá em um determinado local e 

momento. 

Tipos de Influências Exemplos 

Características Físicas Layout 

Iluminação 

Música e nível de ruído 

Propaganda e displays dentro da loja 

Condições Facilitadoras Cartões de crédito 

 Entrega expressa 

Interações Sociais Características dos vendedores 

(conhecimento, cortesia, atitude). 

Características dos outros clientes 

Humor do Consumidor Fome e sede 

Prazer, raiva, desapontamento. 

Quadro 6 – Influências nas Situações de Compra 
Fonte: Wells & Prensky, 1996.  
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Algumas características físicas do ambiente de loja, desde aspectos estruturais 

que influenciam na atividade de busca de produtos (como merchandising e layout) até 

elementos quase imperceptíveis (sons, cores e iluminação) podem influenciar o 

comportamento do consumidor, pois, a partir deles, pode-se tornar a experiência de compra 

do consumidor mais agradável, assim como influenciar suas crenças e atitudes sobre a loja e 

a imagem da mesma. 

 

Entretanto, na decisão de compra são bastante importantes às interações sociais 

que ocorrem no ambiente de loja, sejam com outros consumidores ou com os vendedores. O 

grau de conhecimento do que está sendo vendido, o padrão de atendimento prestado e até 

características pessoais dos vendedores podem afetar decisivamente a ocorrência de uma 

compra ou não por parte do comprador. 

 

De acordo com Solomon (1999), a pressão do tempo é um importante tipo de 

influência situacional no processo de compra, pois a maior ou menor disponibilidade de 

tempo para executar suas aquisições auxilia a moldar o tipo de decisão de compra que 

ocorre, muitas vezes, dentro da loja. Porém, a percepção do tempo pode afetar fases 

anteriores do processo decisório, como a intensidade da busca de informações (procura 

extensa ou limitada), a urgência para a avaliação de alternativas de escolha, etc. Portanto, 

quanto menor for o tempo disponível para compra, maior será a necessidade de um 

atendimento que seja percebido como rápido.  

 

E outro elemento situacional de grande importância é o estado emocional ou 

humor do indivíduo, ou seja, o estado psicológico ou fisiológico que o consumidor apresenta 

na ocasião da compra. Contudo, duas dimensões determinam se um comprador apresentará 

um estado emocional positivo ou negativo frente a um ambiente de consumo, sendo elas o 

prazer e extinção, ou seja, o indivíduo pode gostar ou não de uma situação e pode sentir-se 

estimulado ou não a algo. 

 

Segundo Donavan e Rossiter (apud Costa 2002), de acordo com os estímulos 

ambientais apresentados ao indivíduo, formam-se estados emocionais diferenciados que 

podem gerar uma resposta de aproximação (no caso de varejo, maior permanência no 

ambiente e consumo) ou afastamento (não concretização da compra). 
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3.3.2.5 Avaliação Pós-Compra 

 

O comportamento do processo decisório não termina com a compra. De acordo 

com Sheth et al. (1999), a experiência de comprar e usar o produto produz informação que 

será utilizada na próxima decisão de compra. Isso faz com que o consumidor fique ou não 

satisfeito com a sua experiência, podendo voltar a comprar do mesmo fornecedor no futuro, 

ou mesmo ficar desapontado com o desempenho do produto, e deixar de comprar daquele 

fornecedor e assim devolver o produto. 

 

Segundo Mowen e Minor (2003, p. 218), a experiência de consumo pode ser 

definida como o conjunto de conhecimentos e sentimentos experimentados por uma pessoa 

durante o uso de um produto ou serviço. 

 

O processo de avaliação pós-compra divide-se em três etapas, sendo elas, 

confirmação de decisão de compra, a avaliação da experiência (satisfação ou insatisfação) e 

as respostas futuras (saída, opinião ou lealdade). 

 

O indivíduo passa pelo processo de confirmação da sua escolha, quando ele 

considera sua decisão correta ou não, após a compra. Quando o indivíduo está no processo 

de compra, surge a dúvida de sua escolha de compra, e segundo Boone & Kurtz (1998), isso 

ocorre devido a um estado emocional de ansiedade pós-compra resultante do desequilíbrio 

entre o conhecimento, crenças e atitudes do indivíduo frente a sua decisão de compra. Para 

Wilkie (1994), Solomon (1999), uma das formas empregadas para reduzir esse sentimento 

podem ser desde a busca de maiores informações sobre as vantagens da alternativa escolhida 

para ratificar a decisão tomada até a apresentação do produto adquirido para amigos em 

busca de opiniões favoráveis. 

 

De acordo com o paradigma de desconfirmação de Oliver (1997), a avaliação da 

experiência de compra realiza-se a partir do uso do produto, sendo feita a comparação das 

expectativas pré-compra de desempenho do produto com o desempenho efetivamente 

obtido.  
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Contudo, uma descoberta recente, mostrou que na medida em que o nível de 

envolvimento na situação de compra aumenta o nível de satisfação ou insatisfação com a 

compra tende a crescer, pois se os consumidores tiverem realmente envolvidos na compra e 

se os resultados excederem as expectativas, níveis muitos superiores de satisfação terão os 

consumidores. Possíveis respostas poderão ser dadas pelos consumidores, de acordo com os 

níveis de satisfação ou insatisfação encontrados: 

 

• Saída: se insatisfeitos, podem deixar de comprar tal alternativa e colocá-la fora 

do conjunto de marcas considerado para uma próxima compra; 

 

• Opinião: os insatisfeitos podem queixar-se ao fornecedor e, conforme a 

resposta dada poderá voltar a considerar a marca ou a empresa em outra 

oportunidade de compra. Caso a resposta seja insatisfatória por parte da 

empresa, os resultados tendem a ser piores ainda, a comunicação boca-a-boca 

negativa será mais intensa além da perda definitiva deste consumidor; 

 

• Lealdade: os clientes satisfeitos podem voltar a comprar repetidamente a 

mesma marca, por terem tido uma experiência de compra satisfatória, sendo 

leais à marca. Entretanto, nem todos os compradores satisfeitos serão leais, 

podendo optar por outro fornecedor de acordo com sua oferta na próxima 

oportunidade, mesmo estando contentes com a compra anterior. 

 

Portanto, para Mowen e Minor (2003, p. 234), a fidelidade à marca é o grau que 

o consumidor mantém uma atitude positiva à marca, estabelece um compromisso com ela e 

pretende continuar comprando-a no futuro, pois como vimos à fidelidade à marca é 

diretamente influenciada pela satisfação ou insatisfação com a mesma. 
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3.4 MODELO TEÓRICO DE ANÁLISE DO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 
DOS CONSUMIDORES 

 

 

No modelo proposto por Engel, Blackwell e Miniard (1995), Figura 8, têm-se 

em comum, nesta ordem: reconhecimento das necessidades, busca de informações, 

avaliação de alternativas, decisão de compra, e comportamento pós-compra. Estes colocam a 

fase do consumo do produto propriamente dito entre a decisão de compra e o 

comportamento pós-compra. Portanto, as etapas podem ser suprimidas e algumas podem ser 

mais importantes do que outras, em função do envolvimento do consumidor com a compra e 

da diferença entre as alternativas existentes por ele percebidas. 

 

É importante ressaltar, que toda a análise do processo de decisão de compra 

tecida neste estudo baseia-se na visão cognitiva do modelo do consumidor, que o retrata 

como um solucionador pensante de problemas, para essa corrente de pensamento, o 

consumidor constantemente encontra-se à procura de produtos e serviços que satisfaçam 

suas necessidades, processando informações e utilizando-as como base para a formação de 

preferências e de intenções de compra (SCHIFFMAN e KANUK, 2000).  
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Figura 8 – Modelo teórico de análise do processo de decisão de compra dos 
consumidores  

 Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (1995). 

 

 

Como visto anteriormente, o processo de decisão de compra inicia-se quando o 

consumidor percebe um hiato entre seu estado real (a situação atual do consumidor) e um 

estado desejado (a situação em que o consumidor quer estar) e este hiato é suficientemente 

relevante para fazê-lo agir. Em outras palavras, o reconhecimento de uma necessidade não 

gera, automaticamente, uma ação; para que a ação ocorra é necessário que a necessidade 

seja reconhecida como verdadeiramente importante, que os consumidores vislumbrem meios 
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para satisfazê-la e que esses meios estejam dentro de suas possibilidades financeiras e 

temporais (Engel, Blackwell e Miniard, 1995). 

 

Após reconhecer uma necessidade não satisfeita, o consumidor passa a buscar 

informações sobre os meios disponíveis que possam satisfazê-la. Nesse estágio, a 

contundência como o consumidor busca as informações pode alcançar dois níveis: o de 

atenção elevada, quando o consumidor torna-se simplesmente receptivo a informações 

concernentes à satisfação de sua necessidade, de forma passiva; e o de busca ativa, quando o 

consumidor engaja-se na prospecção de informações (KOTLER, 1994).  

 

No estágio de avaliação de alternativas, “as informações conhecidas ou 

encontradas pelo indivíduo serão pesadas e avaliadas e a ação é resultante destes 

julgamentos” (Gade, 1980). Durante o processo de avaliação, o consumidor faz um 

julgamento de valor, tomando como base a utilidade que cada opção oferece em função dos 

atributos buscados; o consumidor enxerga as opções como conjuntos de atributos que devem 

gerar benefícios capazes de satisfazer suas necessidades (Kotler, 1994 e Engel, Blackwell e 

Miniard, 1995). No julgamento de valor, o consumidor leva em consideração as 

características funcionais do produto, como preço, desempenho, segurança, confiabilidade e 

garantias; a satisfação emocional de possuí-lo, com a apropriação de prestígio; e os 

benefícios de uso e posse, em que são pesadas as vantagens e desvantagens de marcas e 

modelos. 

 

Após assimilar as informações necessárias e avaliar as alternativas disponíveis 

para satisfazer suas necessidades, o consumidor está apto para decidir sua compra, e essa 

decisão inclui a seleção do tipo de produto, a marca, o local, a forma de pagamento, a 

quantidade e quando será realizada a compra (Kotler,1994 e Engel, Blackwell e Miniard, 

1995). É importante que se torne ciente de que o processo pode parar nesse estágio, ou ser 

alterada uma decisão já sedimentada, em virtude das circunstâncias (GADE, 1980). 

 

Após a compra, o consumidor pode experimentar duas sensações antagônicas: a 

satisfação ou a insatisfação (Kotler, 1994, Solomon, 1996; e Rivas, 1997). A satisfação 

ocorre quando a performance do produto é condizente com a expectativa do consumidor, ou 

quando ela excede essa expectativa (Engel, Blackwell e Miniard,1995); em ambas as 

situações, o consumidor confere qualidade ao produto (Solomon, 1999). Engel, Blackwell e 
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Miniard (1995) lembram que o consumidor promove um julgamento do desempenho do 

produto durante e após sua utilização e que este julgamento é baseado tanto na avaliação 

objetiva do desempenho do produto quanto nas emoções proporcionadas pela sua utilização 

e nas respostas afetivas que sua posse possa desencadear. Somente após esse julgamento é 

que o consumidor terá condições de exprimir satisfação ou insatisfação em relação ao bem 

comprado. Se ocorrer a satisfação, aumenta a probabilidade de o consumidor repetir a 

compra e opinar favoravelmente sobre o produto e a marca (Kotler, 1994); aumenta, 

também, a chance de que adquira produtos relacionados e complementares. 

 

Entretanto, como pode ser visto no modelo de Engel, Blackwell e Miniard 

(1995), todo o processo de decisão de compra de um indivíduo é influenciado por fatores 

sociais, pessoais e psicológicos que o afetam de forma particular, bem como por esforços de 

marketing que a ele são apresentados e que podem ou não serem percebidos; e que os 

estímulos de marketing, notadamente aqueles representados pelas características do próprio 

produto ou marca (incluindo qualidade, preço, caracterização, serviço e disponibilidade) e 

pelos apelos de propaganda, são os que afetam o comportamento do consumidor de maneira 

mais importante. 

 

Entre os fatores sociais (ou externos) que influenciam o processo de decisão de 

compra encontram-se cultura, subcultura, grupos de referência, família, classe social, status 

e estilo de vida. Os fatores psicológicos (ou internos) que podem ser destacados são a 

motivação, a percepção, a personalidade, a aprendizagem e a atitude. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
 

Diante da necessidade de compreender e dominar o meio ou o mundo em que 

vive, o ser humano, em beneficio próprio e da sociedade da qual faz parte, acumula 

conhecimentos racionais sobre seu próprio meio e sobre as ações capazes de transformá-lo. 

Esta sequência permanente de acréscimos de conhecimentos racionais e verificáveis da 

realidade denomina-se ciência (FACHIN, 2001). O cientista busca através da ciência uma 

forma uniforme de achar alguma razão na observação dos fatos. A estrutura científica 

permite a acumulação do conhecimento de forma organizada e fundamentada em sistemas 

lógicos, sempre sob a direção de um elenco de procedimentos da metodologia científica. O 

instrumento utilizado pelo cientista para operacionalizar a ciência é a pesquisa. 

 

Em um sentido amplo, a pesquisa pode ser vista como um conjunto de 

atividades orientadas para a busca de um determinado conhecimento (RUDIO, 2001).  

 

Tornando claro o objetivo da pesquisa, necessário se faz colocar que, ao buscar 

verificar e compreender o comportamento de consumidores, no que tange a seu processo de 

decisão de compra nos postos de combustíveis, acredita-se estar buscando alternativa de se 

tornar transparente um processo que poderá contribuir para uma maior satisfação do 

consumidor. 

 

Para Lakatos e Marconi (1987) a pesquisa é um procedimento formal com 

método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Pesquisar 

significa muito mais do que apenas buscar a verdade, encontrar respostas para questões 

propostas, utilizando método científico. 

 

Segundo Odília Fachin (2003), 

ao resultado de uma pesquisa, não se deve atribuir verdade absoluta, pois as 
descobertas são sempre renovadas e toda a análise sobre um fato apresenta várias 
implicações de ordem apreciativa e analítica. Contudo, o pesquisador deve 
procurar mostrar aquilo que está enquadrado no conhecimento empírico, visando 
explicar com segurança a validade de suas descobertas por meio do conhecimento 
científico (FACHIN, 2003, p. 123). 
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O método é um instrumento do conhecimento que proporciona aos 

pesquisadores uma orientação geral que facilita o planejamento de uma pesquisa, a 

formulação de hipóteses, a coordenação das investigações, a realização de experiências e 

finalmente a interpretação dos resultados (FACHIN, 2003). 

 

 

4.1 TIPO DA PESQUISA 

 

Este estudo caracteriza-se por ser do tipo exploratório e descritivo. Os estudos 

exploratórios têm por objetivo aumentar a experiência e conhecimento sobre determinado 

assunto. Segundo Triviños (1987), há uma maior compreensão do fenômeno por parte do 

pesquisador. Nesse sentido, Vergara (1990), ressalta a pesquisa exploratória como uma 

investigação em área onde há pouco conhecimento sistematizado, acumulado. Este estudo 

caracteriza-se como exploratório, pelo fato de definir as variáveis mais importantes na 

decisão de compra dos consumidores de postos de combustíveis. 

 

Para Gil (1999), as pesquisas exploratórias têm como finalidade esclarecer, 

modificar e desenvolver ideias e conceitos e envolvem levantamento documental e 

bibliográfico, entrevistas e estudos de caso. Esse mesmo autor cita que existem pesquisas 

que, embora sendo caracterizadas como descritivas, servem para proporcionar uma nova 

visão do problema, caracterizando-se dessa forma como uma pesquisa exploratória. 

 

No que diz respeito à pesquisa descritiva, Mattar (1994, p.98) afirma que “visa 

prover o pesquisador de dados sobre as características de grupos, estimar proporções de 

determinadas características e verificar a existência de relações entre variáveis”. Roesch 

(1996, p.129) complementa essa ideia afirmando que “pesquisas descritivas não respondem 

bem ao por que, embora possam associar certos resultados a grupos de respondentes”. Este 

estudo caracteriza-se como descritivo, justamente porque foi feita uma descrição da 

realidade observada nas seis organizações pesquisadas, à luz das variáveis que influenciam 

na decisão de compra, identificadas ao longo da fundamentação teórica. 

 

A pretensão de um estudo descritivo é descrever de forma exata os fatos e 

fenômenos de determinada realidade, e para que tenha certo grau de validade cientifica 

exige do pesquisador, 
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Uma precisa delimitação de técnicas, métodos, modelos e teorias que orientarão a coleta e 
a interpretação dos dados. A população e a amostra devem ser claramente delimitadas, e 
da mesma maneira, os objetivos do estudo, os termos e as variáveis, as hipóteses, as 
questões de pesquisa, etc. (TRIVIÑOS 1987, p.112)  

 

Contudo, o presente trabalho é fundamentalmente um estudo de caráter 

descritivo, pois procurou-se, por meio de levantamento de dados primários, identificar uma 

situação específica vivenciada pelos consumidores dos postos de combustíveis, buscando 

explicar (pesquisa explicativa) a relação entre determinadas variáveis (qualidade, 

atendimento, preço, entre outros) e entender como elas influenciam ou causam determinados 

fenômenos, no caso a decisão de compra. 

 

Segundo Cervo e Bervian (2002), a pesquisa descritiva analisa e correlaciona 

fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Os dados por ocorrerem em seu habitat 

natural, precisam ser coletados e registrados ordenadamente para seu estudo propriamente 

dito. 

 

Desse modo, observada a característica da pesquisa, deve-se notar que é exigida 

uma investigação junto à realidade (não completamente abstrato, portanto), e essa 

necessidade é atendida com o uso do levantamento. 

 

Segundo Tripodi, Fellin e Meyer (apud Raupp e Beuren, 2003, p. 85), 

“pesquisas que procuram descrever com exatidão algumas características de populações 

designadas são tipicamente representadas por estudo survey”. 

 

A utilidade dessa tipologia de pesquisa, de acordo com Raupp e Beuren (2003, 

p. 86), está no levantamento de informações que podem ser úteis para futuros estudos mais 

específicos, ou ainda para mapear a realidade de determinada população ou amostra. 

Destacam, ainda, que os dados referentes a esse tipo de pesquisa podem ser coletados com 

base em uma amostra retirada de determinada população ou universo que se deseja 

conhecer. 
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Para Fachin (2001) os métodos científicos podem ser classificados em método 

observacional, comparativo, experimental, estudo de caso e estatístico. Deste modo, este 

trabalho também é classificado pelo método comparativo, onde o método comparativo, 

busca a investigação das coisas ou fatos e consiste em explicá-los segundo suas semelhanças 

ou diferenças, e geralmente aborda duas séries de naturezas análogas, a fim de detectar o 

que é comum a ambas. 

 

Tão importante quanto à escolha do método é seu uso correto, seguindo os 

preceitos da metodologia científica. Independente do tipo de método, cada um deles 

apresenta algumas fases distintas (RUDIO, 2001): formulação do problema de pesquisa, 

enunciado das hipóteses, coleta de dados e interpretação dos dados. Esta divisão não é 

rígida, pode uma fase ser desmembrada em duas, como por exemplo formulação do 

problema em origem do problema e enunciado do problema, ou então, duas delas serem 

unidas em uma só, como por exemplo, coleta e interpretação dos dados.  

 

A escolha do método em função do objetivo da pesquisa e do objeto de 

conhecimento é fundamental. Segundo Pereira (1999), cabe ao pesquisador, através da 

identificação da natureza de seu objeto de pesquisa e dos recursos disponíveis para 

mensuração, definir o método mais adequado para seu propósito. 

 

Então, a pesquisa empreendida se caracteriza como exploratória e com método 

descritivo e comparativo, procurando analisar os fatores que determinam a decisão de 

compra nos postos de combustíveis na cidade de Sobral. 

 

Portanto, a comparação está presente nos objetivos do trabalho, onde pretende-se 

comparar os dados obtidos nos três blocos, sendo eles, periferia, centro e BR 222. 
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4.2 MODO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Para o alcance dos objetivos desta pesquisa, foram utilizadas a pesquisa 

bibliográfica e de campo. 

 

Os estudos exploratórios se basearam numa pesquisa bibliográfica, que, segundo 

Marconi (1990), é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos 

de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o 

tema. Uma pesquisa desenvolvida a partir de material já elaborado e de conhecimento 

público em relação ao tema em estudo, desde publicações avulsas, revistas, livros, 

pesquisas, monografias, dissertações, teses. Assim, esta pesquisa constituiu-se de livros de 

autores clássicos e de novos autores da área de marketing, bem como de periódicos, e 

Internet, que permitiram a fundamentação conceitual e teórica do tema. 

 

A pesquisa bibliográfica constou de revisão de literatura sobre o marketing 

estratégico de varejo, o comportamento do consumidor e o processo de tomada de decisão 

de compra. As pesquisas desse tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer (Gil, 1991), o que permite o conhecimento direto da 

realidade. Portanto, para a elaboração do referencial teórico o quadro a seguir apresenta os 

principais autores: 

 

Tema Principais autores 

Marketing de Varejo   
Berman e Evans (1989);  
Cobra (1997); 
Gimpel (1980); 
Parente (2000); 
Levy e Weitz (2000); 
Sousa e Serrentino (2002) 
 

Comportamento do Consumidor 
Engel et al. (2000); Mowen e Minor (2003); 
Schiffman e Kanuk (2000); Solomon (1999); 
Sheth (2001); Wilke (1986). 

 
 

 
Quadro 7 – Principais autores utilizados. 
Fonte: Elaboração da autora. 
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Este trabalho caracteriza-se, também, como pesquisa de campo, pois a coleta dos 

dados foi efetuada no ambiente das próprias empresas.  

 

Segundo Gil (2002), o estudo de campo apresenta muitas semelhanças com o 

levantamento. De modo geral, pode-se dizer que o levantamento tem maior alcance e o 

estudo de campo, maior profundidade. No estudo de campo, o pesquisado realiza a maior 

parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada a importância de o pesquisador ter tido ele 

mesmo uma experiência direta com a situação de estudo. Também exige do pesquisador que 

permaneça o maior tempo possível na comunidade, pois somente com esta imersão na 

realidade é que pode se entender as regras, os costumes e as convenções que regem o grupo. 

Este estudo possibilitou a imersão do pesquisador no ambiente estudado. 

 

Com base na comparação entre os dados teóricos e práticos é possível 

desenvolver um trabalho que permita ao leitor uma interpretação clara e objetiva, de acordo 

com os objetivos a que este se destina. Portanto, a obtenção das informações representa uma 

forma de conhecer a realidade atual e definir novas estratégias empresariais a serem 

utilizadas pelas empresas, no que tange a melhora em atender à necessidade do cliente. 

Convém destacar que, no mercado competitivo, somente a empresa que se preocupa com o 

bem estar de seu cliente é capaz de aprimorar seu trabalho e conquistar espaço junto às 

demais empresas 

 

 

4.3 INSTRUMENTALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa apresenta-se como de caráter quantitativo quando se utiliza 

aspectos quantitativos para traduzir em estatísticas opiniões e informações, promover sua 

classificação e análise. Considera-se a possibilidade de utilizar as informações obtidas junto 

aos consumidores, classificando-as e analisando-as sob a ótica dos conhecimentos já 

elaborados sobre o marketing. 
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De acordo com Richardson (1999), o método quantitativo, caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação, tanto na coleta de informações quanto em seu tratamento por 

meio de técnicas estatísticas, sendo amplamente aplicado em estudos descritivos. Ele visa, 

basicamente, a garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e 

interpretação, possibilitando margem de segurança quanto às inferências. 

 

Contudo, Raupp e Beuren (2006, p. 93), afirmam que o modelo quantitativo tem 

ainda forte relação com o método de survey, uma vez que “Torna-se bastante comum a 

utilização da pesquisa quantitativa em estudos de levantamento ou survey, numa tentativa de 

entender por meio de uma amostra o comportamento de uma população.” O “survey” 

apresenta a seguinte classificação: quanto ao motivo ou objetivo básico (descritivo, 

explicativo e exploratório) e quanto ao momento de aplicação no tempo (transversal e 

longitudinal) (RICHARDSON, 1999).  

 

Portanto, Malhotra (1999) afirma que um dos métodos mais utilizados em 

pesquisa descritiva é o survey, que consiste na aplicação de um questionário estruturado a 

uma amostra de uma população e destinado a provocar informações específicas dos 

entrevistados.  

 

Então percebe-se que o survey  não é apenas o questionário, mas também a 

coleta, comparação e análise dos resultados, que consiste em definir os objetivos, projetar e 

validar o questionário, selecionar os participantes, analisar os dados, e escrever os 

resultados, sendo, de grande relevância, a consideração do tamanho e representatividade da 

amostra. 

 

Como o estudo é desenvolvido por meio de levantamento, o que em geral faz 

predominar o uso da abordagem quantitativa - e isso consistiria em apenas identificar e 

quantificar uma resposta ao problema de pesquisa, mas não permitiria uma abordagem 

interpretativa à problemática envolvida no estudo -, a opção pela utilização da análise de 

conteúdo em uma pesquisa survey serve justamente para ampliar os horizontes 

investigativos do estudo. 
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Sobre este aspecto é importante destacar que o estudo assume uma condição 

essencial para sua realização relativa à principal limitação da técnica empregada, qual seja a 

de admitir que sua utilização envolve a interpretação do autor do estudo em relação aos atos 

(normas – a teoria) e aos fatos (constatações/pareceres – o empírico) da pesquisa.  

Destarte, os dados coletados e sistematizados da maneira descrita são analisados 

e interpretados com o emprego da técnica descrita, por intermédio de uma dupla perspectiva, 

tanto no âmbito quantitativo quanto no qualitativo. 

 

Os resultados da pesquisa assim apresentados, de maneira quantitativa e 

qualitativa, justificam-se pelo respeito às regras cientificas que visam a possibilidade de 

reprodução da pesquisa por outros pesquisadores (replicabilidade), de modo a atenuar as 

subjetividades advindas do tipo de pesquisa realizado. 

 

 

4.3.1 Estrutura e aplicação do questionário 

 

Para a elaboração do instrumento de coleta de dados, foi construído um 

questionário baseado no referencial teórico, envolvendo diversas variáveis que influenciam 

o comportamento do consumidor. A seleção das variáveis buscou atender ao modelo 

proposto por Engel, Blackwell e Miniard (1995). No entanto, este questionário procurou 

verificar as principais variáveis que influenciam os consumidores no processo de decisão de 

compra em postos de combustíveis na cidade de Sobral.  

 

O questionário foi dividido em duas partes. Na primeira, buscou-se descrever o 

perfil do consumidor que realiza compras nos postos de abastecimento, pois para que fosse 

possível identificar potenciais subgrupos ou segmentos com padrões comuns na amostra de 

pesquisa, foram incluídas no instrumento de coleta algumas variáveis de caracterização do 

respondente. A segunda parte do questionário era composta de perguntas fechadas, 

utilizando uma escala Liket de importância, para mensurar o total das 14 variáveis 

relacionadas à decisão de compra, onde essa variação era de 1 a 4, sendo: 1 – nenhuma 

importância; 2 – pouca importância; 3 – moderada importância; 4 – muita importância. E 

por fim, utilizou-se perguntas que atendessem os objetivos da pesquisa e o referencial 

teórico. Procurando sempre seguir uma sequência lógica para as perguntas, de forma que 

não se tornassem cansativas para os entrevistados. 
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Nesse sentido, os dados obtidos no questionário permearam: as características 

demográficas dos consumidores; as variáveis mais importantes para a decisão de compra dos 

consumidores e a percepção de diferencial de compra em função das localidades. 

 

Para melhor compreensão de como foi elaborado o questionário e se este está de 

acordo com o referencial teórico, será apresentado a seguir no Quadro 8, o referencial 

teórico x questionário. 

 

Referencial Teórico 
 

Questionário ˙ 

Item 2.5.1 - Serviços nos Postos de 
Combustíveis 

Questão Nº 06 – Produtos/serviços 
mais procurados nos postos de 
combustíveis 

Item 3.1 - Variáveis que influenciam o 
comportamento do consumidor 
 

Questão Nº 07 – As variáveis mais 
importantes no momento de decisão 
de compra. 

Item 2.5.1 - Serviços nos Postos de 
Combustíveis 

Questões 08 e 09 – Fidelidade do 
cliente. 

Item 3.3.2.4 - Decisão de compra 
 

Questões Nº 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 
Frequência de visitas, facilidade e 
forma de pagamentos, imagem da 
equipe. 

Item 3.1.2 - Variáveis Sociais 
Questões Nº 16.17 e 18 – Influências 
no comportamento de compra. 

Quadro 8: Referencial teórico x questionário 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Para a realização da pesquisa, foram contratados 06 (seis) entrevistadores da 

Empresa Junior da Universidade Estadual Vale do Acaraú, os quais foram instruídos no 

sentido da real compreensão do objetivo da pesquisa e da forma de abordagem ao 

entrevistado. 

 

 

 

 

_______________ 

As questões de 1 a 5 referem-se à descriminação do perfil dos respondentes 
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Durante quase todo o processo de realização da pesquisa, os entrevistadores 

foram monitorados, principalmente no que se refere à utilização de abordagens mais 

eficientes para a obtenção do consentimento do entrevistado. Foi observado, por exemplo, 

que, nos períodos iniciais de realização da pesquisa, sentiram um pouco de dificuldade de 

abordagem dos clientes, porque os mesmos muitas vezes alegavam pressa e se negavam a 

responder às perguntas. Pela discussão desse problema com os entrevistadores, foi sugerido 

tentar realizar a pesquisa no momento em que o cliente estava na fila, esperando para ser 

atendido, ou mesmo em locais onde havia o serviço de lava-jato, pois enquanto o cliente 

aguardava, no próprio posto, o término da execução desse serviço, a entrevista era realizada, 

aproveitando-se esse "tempo ocioso", pois nesse momento a disponibilidade do entrevistado 

era muito maior. Esse procedimento, de fato, revelou ser bastante eficiente e passou a ser 

utilizado por todos os entrevistadores, facilitando em muito o trabalho dos mesmos. 

 

Os procedimentos para a coleta dos dados foram: prévio agendamento com os 

setores da empresa, por telefone, escolhidos aleatoriamente; treinamento com os 

pesquisadores da Empresa Junior da Universidade Estadual Vale do Acaraú; distribuição 

dos questionários para os pesquisadores; resolução por parte dos informantes que levaram 

em média 5 minutos para o preenchimento; e por fim, recebimento dos questionários. 

 

A coleta dos dados foi realizada no mês de Março de 2007, nas seis empresas, 

escolhidas aleatoriamente. 

 

 

4.3.2 Universo e amostra   

  

Conforme Gil (1991, p. 91), universo é o “conjunto definido de elementos que 

possuem determinadas características”.  

 

Como fora mencionado anteriormente, o estudo apresentado teve como 

população os consumidores que utilizaram postos de combustíveis no mês de Março de 

2007 na cidade de Sobral. Ao realizar uma compra em um dos postos que foi pesquisado, o 

comprador é convidado a responder um questionário. 
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Para definição do tamanho da amostra, foi considerado o processo de 

amostragem aleatória simples. A fórmula utilizada foi a demonstrada por Barbetta (1998), 

na qual o “n” é obtido das expressões dos intervalos de confiança, fixando o nível de 

confiança e o erro amostral tolerado. Portanto, foi utilizada a seguinte fórmula: 

                   

                            

 

  no =     1 

                                      (Eo)2 

 

no = uma primeira aproximação para o tamanho da amostra 

Eo= erro amostral tolerado 

 

A expressão é muito usada no planejamento de pesquisas de levantamento, com 

o objetivo de estimar varias proporções, como no exemplo em pesquisa de mercado, em que 

normalmente desejam-se avaliar as proporções de vários atributos aos consumidores. 

 

Sobre a margem de erro, Gil (1994) defende que em termos percentuais 

usualmente trabalha-se com uma estimativa de erro entre 3 a 5%. Observa-se no modelo 

defendido por Gil (1994) que a pesquisa estaria com margem de erro elevada, pois 

ultrapassa o percentual de 5%, porém vale ressaltar que em outro momento o autor defende 

que, para uma amostra homogênea, a amostra de erro poderá ser superior. 

 

No presente estudo, para obter uma amostra significativa, foi definido que a 

margem de erro tolerável seria de 5%, considerando um nível de confiança de 95%, na qual 

os cálculos indicaram a necessidade de coletar dados de 402 consumidores. O tipo de 

amostragem utilizada foi a estratificada que segundo Barbetta (2004) consiste em dividir a 

população em subgrupos que denominamos de estrato. Assim, trabalhamos com três estratos 

formados pela localização dos postos, em que a periferia, a BR 222 e o centro se 

constituíram nos elementos de análise. Porém, os 402 questionários foram distribuídos 

igualmente nas três localidades, o que gerou que cada estrato recebesse 134 questionários.  
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Ressalta-se ainda, que a seleção dos consumidores seriam no local da utilização 

do serviço, ou seja, no posto de combustível. Sendo assim foram escolhidos dois postos de 

cada estrato e em cada posto foram convidados aleatoriamente 67 consumidores. 

 

 

 

4.4 PRÉ-TESTE 

 

Realizou-se um pré-teste visando corrigir problemas de clareza e precisão de 

termos adequação da quantidade de perguntas, entendimento dos objetivos da pesquisa e 

aperfeiçoar a funcionalidade do questionário, antes que seja estendido à amostra. 

 

Este pré-teste foi aplicado com 20 clientes do primeiro posto de combustível 

pesquisado, o questionário foi aplicado com os mesmos procedimentos e lhes foi solicitado 

que respondessem às questões, observando a coerência das alternativas, o tempo de 

preenchimento, facilidade de operacionalização do questionário, familiaridade com os 

termos utilizados e outras críticas que se fizessem necessárias. Com isso, buscou-se verificar 

a consistência da pesquisa, ou seja, se o emprego da terminologia utilizada estava adequado 

à compreensão dos respondentes ou se a formulação das questões apresentadas gerava 

algum entendimento dúbio acerca do que se queria realmente obter com a pesquisa. 

 

Contudo, após a realização do pré-teste as avaliações desses primeiros 

entrevistados foram incorporadas, permitindo ajustes que visaram à objetividade dos 

enunciados; a inclusão de mais algumas perguntas esclarecedoras; como também, a forma 

de apresentação de algumas perguntas, tornando-as mais compreensíveis. Assim, buscando 

tornar o instrumento mais compreensível e assegurar maior fidedignidade nas respostas, 

foram feitos os ajustes indicados, garantindo uma avaliação mais eficaz. 
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4.5 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES E 
ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

 

Para realizar o levantamento de dados, foi adotado como instrumento de coleta o 

questionário, do tipo estruturado, com perguntas fechadas e múltiplas. A escolha deste tipo 

de instrumento se deu em função de permitir a obtenção de informações simultaneamente, 

em um tempo relativamente curto (SELLTIZ et al.1987), e como também, em relação à sua 

praticidade e por ser o instrumento mais adequado, face aos objetivos do estudo. A 

entrevista estruturada consiste em fazer uma série de perguntas a um informante, seguindo 

um roteiro pré estabelecido. Porém, Gil (1999, p.121) cita como principais vantagens das 

entrevistas estruturadas. 

 

a sua rapidez e o fato de não exigirem exaustiva proporção dos pesquisados, o 
que implica custos relativamente baixos. Outra vantagem é possibilitar a análise 
estatística dos dados, já que as respostas são padronizadas. 

 
 

Para a tabulação dos dados e construção de tabelas utilizou-se a planilha Excel. 

Em seguida, esse banco de dados foi exportado para o formato usado pelo software SPSS, 

onde os dados passaram por um processo de preparação e depuração para posterior análise. 

 

A partir dos objetivos da pesquisa e dos procedimentos estatísticos utilizados 

optou-se por apresentar os resultados em seis blocos, sendo o primeiro apresentando o perfil 

dos consumidores das localidades periferia, centro e BR 222, o segundo, apresenta a análise 

dos postos da periferia, o terceiro apresenta a análise dos postos do centro, o quarto 

apresenta a análise dos postos da BR 222, o quinto faz-se uma análise comparativa das 

principais variáveis de decisão de compra entre os três primeiros blocos, e o sexto faz-se 

uma análise comparativa individual de cada posto, ou seja, é feito uma análise individual de 

cada posto pesquisado das localidades periferia, centro e BR 222. 

 

Bloco I – perfil dos consumidores que participaram da pesquisa, que para análise 

dos dados utilizou-se a frequência percentual que foram apresentadas em tabelas simples e 

de  dupla entrada. 
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Bloco II, III e IV – análise das localidades periferia, centro e BR 222. Na 

questão 7 do questionário em que se buscou analisar o grau de importância das variáveis 

para a decisão de compra dos consumidores nos postos de combustíveis do centro, periferia 

e BR 222 apresentou-se a média aritmética e o coeficiente de variação. E para a obtenção 

dos resultados das questões seguintes utilizou-se a frequência percentual e a frequência 

relativa. 

 

A média aritmética foi utilizada em virtude desta ser uma medida central, que 

tende a tipificar ou a representar melhor o conjunto de números, ou seja, representa o centro 

de um conjunto de dados (STEVENSON, 1991). Quanto ao coeficiente de variação, este 

indica a consistência estatística dos dados, indicando se os valores atribuídos pelos 

entrevistados estão próximos uns dos outros ou separados. Para determinar a intensidade da 

variação, buscou-se a classificação adotada por Milone (2004), que considera que, se o 

coeficiente de variação for menor que 10%, os dados apresentam pequena variação; acima 

de 10% a 20%, baixa variação; acima de 20% a 30%, variação regular; acima de 30% a 

40%, variação elevada; acima de 40%, péssima variação. Dessa forma, quanto mais elevado 

for o coeficiente de variação, maior diferença de opinião entre os entrevistados no momento 

de atribuição das notas. E a frequência relativa indica a variação da definição clássica onde o 

número de casos favoráveis é substituído pelo número de ocorrências e o número de casos 

possíveis é substituído pelo número total de observações 

 

Bloco V e VI – finaliza-se a apresentação dos dados com uma análise 

comparativa entre as localidades e uma análise individual de cada posto entre as localidades 

periferia, centro e BR 222.  

 

Para testar as hipóteses de que existe diferença de compra entre as localidades 

periferia, centro e BR 222, utilizou-se o teste de Análise de Variância - ANOVA. Stevenson 

(1981) informa que “ANOVA é uma técnica que pode ser usada para determinar se as 

médias de duas ou mais populações são iguais”. Assim, ANOVA pode ser utilizada para 

determinar se as médias amostrais sugerem diferenças efetuais entre as localidades, ou se 

tais diferenças decorrem apenas da variabilidade amostral, ou seja, a ideia da ANOVA é 

verificar se as médias amostrais de n amostras, com n>2, são estatisticamente iguais ou não. 

Calcula-se a variância conjunta de todos os grupos, sendo esta variância dentro dos grupos, e 
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compara-se este valor com a variância entre os grupos. Portanto, o teste ANOVA exige que 

os dados tenham distribuição normal e que as variâncias nas n populações sejam iguais.  

 

Cabe destacar que a opção por ANOVA se deu em função de estarmos 

trabalhando com medidas numéricas (contínuas) entre os grupos, e as três suposições 

básicas (as amostras devem ser extraídas de populações normais; as amostras devem ser 

aleatórios e independentes; as populações devem ter variâncias iguais)  foram  atendidas,  

para que se possa aplicar a análise de variância (STEPHAN e BERENSON; 2005).   

 

De acordo com Malhotra (2001), a análise da variância (ANOVA) é um método 

estatístico para testar a igualdade de duas ou mais médias populacionais, com base nas 

variâncias amostrais. Cobra (1992) destaca que tal análise permite determinar a 

probabilidade de que as diferenças observadas na média das respostas de grupos que 

recebem diferentes tratamentos experimentais são o resultado da variação da amostra e não 

do acaso. 

 

Para realizar um teste ANOVA de igualdade entre médias aritméticas das 

populações, a variação total nas medidas é subdividida em duas partes: aquela devida às 

diferenças entre os grupos, e aquela devida à inerente variação dentro dos grupos.  

 

Como se supões que as variâncias populacionais sejam iguais 

independentemente de as médias serem ou não iguais, a estimativa dentro da variância não é 

afetada pela veracidade ou falsidade de Ho. Não pode ser usada, por si só, para julgar se as 

médias populacionais são ou não iguais. Não obstante, serve de comparação pelo qual se 

pode julgar uma segunda estimativa, chamada estimativa entre. Essa segunda estimativa é 

sensível as diferenças entre as médias populacionais.  

 

A estimativa entre da variância focaliza a diferença entre as médias amostrais, 

relacionando-a com uma estimativa da variância populacional em termos de uma 

distribuição amostral de médias. A estimativa entre da variância pode ser calculada da 

seguinte forma:  
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            c     nj 
S2

x = ∑  ∑  (Xij  - Xj)2 

         j=1  i=1     
 

 

  

 

Onde:  

c= número de grupos ou níveis sendo comparadas 

nj= número de observações no grupo ou nível j 

Xj = média aritmética da amostra do grupo j 

X = média geral ou grande média 

 

A variação dentro do grupo, usualmente conhecida como soma dos quadrados 

dentro dos grupos (SQD) é calculada através da seguinte equação.   

     

     

 

 

Em que:  

Xij = i-ésima observação no grupo ou nível j 

Xj=  média aritmética da amostra do grupo j. 

 

Se cada uma dessas somas de quadrados for dividida pelos seus graus de 

liberdade associados aos termos de quadrados da média - MQE (média dos quadrados entre 

grupos) e MQD (média dos quadrados dentro dos grupos) são obtidos as seguintes fórmulas: 

 

 

 

Para testar as hipóteses utilizou-se nível de significância de 5%, e para sabermos 

com segurança se é significante maior a variação casual devida à amostragem, devemos 

mais uma vez apelar para uma estatística de teste.  

 

 

MQE= SQE     (a) 
             n-1 
 
MQD= SQD    (b) 
              n-c 

  c 
SQE = ∑ nj (Xj  - X)2 

            j=i          
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Portanto, para testar a hipótese nula:  

Ho: não existe nenhuma diferença entre as médias aritméticas 

 

Em relação à hipótese alternativa:  

H1: Existe diferença entre as médias aritméticas 

 

Contudo, devemos calcular a estatística do teste F da ANOVA de fator único 

que é dada por:  

 
                 F= MQE     (a)   
                             MQD    (b) 

 
 

O valor resultante da estatística deve ser comparado com uma tabela de valores 

de F (ver Apêndice), que indica o valor mínimo da estatística no caso de Ho ser verdadeira a 

um determinado nível de significância.  

 

Os valores constantes da tabela F são valores críticos: representam a linha 

divisória entre a variação aleatória. Para achar um valor F da tabela é necessário determinar 

os graus de liberdade e o nível de significância.  

 

Assim, estabelecido o nível de significância a regra de decisão é dada por:  

Se F< Fc, onde Fc é valor de F calculado, então aceita Ho, em que se utiliza a 

expressão não significativo a 0,05, ou seja, conclui-se que as médias das amostras não 

diferem significativamente entre si e as amostras pertencem à mesma população. 

 

Se F ≥ Fc então rejeita Ho, em que se utiliza a expressão significativo a 0,05, ou 

seja,  conclui-se que as médias das amostras diferem significativamente entre si. 

 

Segundo Barbetta e Bornia (2004) geralmente o nível de significância (α) 

adotado em pesquisas sociais é de 0,05, valor que será adotado neste trabalho de pesquisa. O 

valor na tabela se encontra na intersecção da coluna de graus de liberdade do numerador 

com a linha de graus de liberdade do denominador.  
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4.6 MODELO DE ANÁLISE DO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA DOS 
CONSUMIDORES DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. 

 

 

Conforme Engel, Blackwell e Miniard (1995), para compreender o 

comportamento do consumidor é imprescindível que seja desenvolvido um modelo, isto é, 

uma réplica do fenômeno que se deseja representar, incluindo as variáveis necessárias para 

explicá-lo e as suas inter-relações. Assim, desenvolveu-se na presente pesquisa, um modelo 

para a análise do processo de decisão de compra dos consumidores de postos de 

combustíveis, com base nos modelos propostos por Engel, Blackwell e Miniard (1995), 

conforme se observa na Figura 9. 

 

Assim, o processo de decisão de compra dos consumidores dos postos de 

combustíveis passa pelo reconhecimento da necessidade de compra, busca de informações, 

avaliação de alternativas, decisão de compra, consumo e avaliação pós-compra. Tal processo 

é influenciado por fatores sociais, pessoais, culturais e psicológicos, além dos estímulos do 

composto de marketing. 
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   Figura 9 – Modelo de análise do processo de decisão de compra dos consumidores de 
postos de combustíveis. 
Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Engel, Blackwell & Miniard (1995) e Kotler                        (2000). 

 

 
 

                   Variáveis  Características do consumidor 

- Sexo 
- Idade 
- Renda familiar 
- Nível de escolaridade 
- Estado civil 
 

Processo de decisão do comprador 

Reconhecimento da necessidade 

                        ⇓ 

Busca de informações 

                        ⇓ 

Avaliação das alternativas 

                        ⇓ 

                   Compra 

                     ⇓ 

                Consumo 

                     ⇓ 
Avaliação pós-compra 

 

Decisões do comprador 

- Escolha do produto ou da marca 
- Frequência de compra 
- Forma de pagamento 
 

Grupos de referências 
 

- Preço 
 
- Prazo 
 
- Lavagem 
 
- Qualidade do combustível 
 
- Qualidade do atendimento 
 
- Localização 
 
- Atendimento 24 horas 
 
- Troca de óleo 
 
- Lubrificação 
 
- Variedade de produtos 
 
- Rapidez no processo de compra 
 
- Aparência dos funcionários 
 
- Condições de pagamento 
 
- Credibilidade da empresa 
 
 

- Indicação dos companheiros 
- Indicação dos filhos 
- Indicação dos amigos 
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Salienta-se que o modelo elaborado acima foi concebido a partir da integração 

do modelo apresentado por Engel, Blackwell e Miniard (1995), acrescidos das variáveis que 

estão correlacionadas com o processo de decisão do comprador, pois estas colocam a fase do 

consumo do produto propriamente dito entre a decisão de compra e o comportamento pós-

compra. Como também foram acrescentados neste modelo os grupos de referências e as 

características do consumidor que estão correlacionadas com as influencias ambientais. E 

por fim na decisão do comprador as variáveis “escolha do produto ou da marca”, 

“frequência de compra” e “forma de pagamento” procuram analisar o envolvimento do 

entrevistado com a atividade de compra e suas possíveis influencias de companhia de 

parentes e/ou amigos. 

 

Dentre as variáveis de segmentação utilizadas no modelo proposto, destacam-se: 

o sexo, a idade, a renda familiar, o nível de escolaridade e o estado civil. No que tange aos 

atributos dos produtos/serviços, foram analisadas as seguintes variáveis: o preço, prazo, 

lavagem, a qualidade do combustível, qualidade do atendimento, localização, atendimento 

24 horas, troca de óleo, lubrificação, variedade de produtos, rapidez no processo de compra, 

aparência dos funcionários, condições de pagamento e credibilidade da empresa. E os 

grupos de referência analisados foram companheiros, os filhos, e os amigos.  
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 
  

O capítulo que segue está organizado em seis blocos, de acordo com os 

procedimentos descritos no método de pesquisa. No primeiro, destaca-se o perfil dos 

compradores participante dessa investigação, no segundo, no terceiro e no quarto bloco, a 

amostra de estudo é caracterizada, no quinto bloco é feita uma análise comparativa das 

principais variáveis de decisão de compra nas três localidades, ou seja, serão comparadas as 

médias obtidas pelas três localidades periferia, centro e BR 222 e feita uma análise das 

principais variáveis para a decisão de compra do consumidor, e logo em seguida, é feita uma 

análise comparativa individual das principais variáveis de decisão de compra nas três 

localidades. Vale ressaltar que serão analisados os resultados relacionados ao objetivo 

principal, bem como os referentes aos objetivos específicos. 

 

 

5.1 ANÁLISE DAS UNIDADES REPRESENTATIVAS DA PESQUISA 
 
 
 
Na análise das unidades, serão observados os resultados obtidos junto aos 

consumidores de cada localidade pesquisada, sendo eles, periferia, centro e BR 222.  

 

 

5.1.1 Perfil dos Consumidores: Periferia, Centro e BR 222. 

 

Como pode ser visto na Tabela 4, a amostra investigada é predominantemente 

constituída pelo público masculino, correspondendo a 92,27%.  Evidencia-se também que 

61,69% dos homens são casados, enquanto que 7,73% do sexo feminino, 3,75% são casadas. 

Área majoritariamente composta por homens, apesar de a participação feminina 

ter aumentado sistematicamente na sociedade capitalista industrial desde meados dos anos 

60, quando diversas transformações culturais e econômicas proporcionaram ingresso em 

massa das mulheres na força de trabalho e maior acesso à instrução, percebe-se que nos 

postos de combustíveis, essa participação ainda é pequena. 
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De fato, destacam-se dois fatores que parecem ter contribuído para a composição 

dessa amostra, sendo elas, a triagem básica da pesquisa (moradores da periferia, centro e BR 

222), a qual contribuiu para a composição de um perfil de pessoas mais maduras, e que por 

consequência, já constituíram sua própria família; e o segundo é o fato de que o sexo 

masculino é o que mais desempenha o papel dos decisores nesta situação específica de 

escolha do posto de combustível.  

 

 

SEXO\ESTADO 
CIVIL  

SOLTEIRO CASADO SEPARADO VIÚVO OUTROS TOTAL       

MASCULINO 27,28 
 

61,69 2,98 0,32 - 92,27 

FEMININO 
 

3,73 3,75 - 0,25 - 7,73 

TOTAL  31,01 65,44 2,98 0,57 - 100 
Tabela 4 – Frequência percentual do sexo e estado civil dos usuários de postos de 
combustíveis localizados na periferia, centro e BR 222. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 

 

No que tange à faixa etária dos entrevistados, percebe-se na Tabela 5, com 

31,33%, que a maior parte dos respondentes encontra-se com idade de 25 a 34 anos, sendo 

17,16% casados. Contudo, percebe-se uma nítida predominância de grupos constituídos por 

pessoas mais jovens, pois segundo as estatísticas da população residente, por grupos de 

idade, com base nos dados do IBGE de 2000 na cidade de Sobral, mostram uma 

característica marcante: a de ser bastante jovem, pois 45,8% dos habitantes são menores de 

20 anos e 31,6% situam-se na faixa entre 20 e 40 anos, ou seja, 77,4% dos habitantes têm 

menos de 40 anos de idade.  

 

Isso provavelmente ocorre porque neste segmento encontram-se aqueles 

indivíduos que possuem família com filhos pequenos e com, consequentemente, maiores 

gastos com combustível, motivos que podem ter tornado bastante importante para este 

grupo.  

 

Na revisão teórica, como visto anteriormente, Engel et al. (2000, p. 484), neste 

estágio do ciclo de vida, estes grupos de jovens casados apresentam despesas domésticas no 

“pico”; patrimônio líquido baixo; insatisfeitos com a situação financeira e a baixa 
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capacidade de poupança; interessados em novos produtos; gostam dos produtos anunciados 

e compram lavadoras, secadoras, televisão, alimentos para bebês, medicamentos contra tosse 

e doenças respiratórias, brinquedos, etc. 

 

FAIXA 
ETÁRIA\ 
ESTADO 
CIVIL 

 
SOLTEIRO 

 
CASADO 

 
SEPARADO 

 
VIÚVO 

 
OUTROS 

 
TOTAL 
     

ATÉ 24 
ANOS 

 

12,44 
 

1,24 0,25 - - 13,93 

DE 25 A 
34 ANOS 

 

13,43 17,16 0,74 - - 31,33 

DE 35 A 
44 ANOS 

 

4,23 25,12 1,74 - - 31,09 

DE 45 A 
54 ANOS 

 

0,49 17,69 0,25 0,57 - 19,00 

ACIMA 
DE 54 
ANOS 

 

0,42 4,23 - - - 4,65 

TOTAL 31,01 65,44 2,98 0,57 - 100 
Tabela 5 – Frequência percentual da faixa etária e estado civil dos usuários de postos de 
combustíveis localizados na periferia, centro e BR 222. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
 
Quanto à renda familiar do entrevistado, ilustrado na Tabela 6, é lícito afirmar 

que grande parte dos respondentes desse estudo possui rendimentos que permitem a 

realização de compras nos postos de combustíveis, pois 23,64% dos entrevistados possuem 

renda familiar entre R$ 1.401,00 a R$ 1.750,00, sendo que 36,80% possuem ensino médio 

completo. Isso ocorre devido à capacitação dos jovens, pois esse perfil demográfico revela o 

potencial de oferta de mão-de-obra na cidade de Sobral. Ele ainda aumenta se considerarmos 

a existência de instituições como a Universidade Vale do Acaraú e o Centro Tecnológico, 

que possibilitam a qualificação desse contingente. 
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Pode-se inferir que entre este segmento que possui nível superior encontram-se 

aqueles consumidores que também possuem rendimentos familiares maiores, o que justifica 

a escolha destas variáveis como critério de avaliação. Entretanto, indivíduos com faixas 

salariais maiores tenderiam a valorizar mais os produtos/serviços dos postos de 

combustíveis, já que seus recursos financeiros lhes possibilitariam variar suas experiências 

com outros tipos de produtos. 

 

NÍVEL DE 
INSTRUÇÃO\REN
DA FAMILIAR 
(R$)  

 
350 a 
700 

 
701 a 
1.050 

 
1.051 a 
1.400  

 
1.401 a 
1.750 

 
1.751 
a 
2.100 

 
2.101 a 
2.450 

 
2451 
ou 
mais 

 
TOTAL 

Ensino fundamental 
incompleto 

 
- 

 
0,25 

 
0,99 1,74 1,24 0,76 0,50 5,48 

Ensino fundamental 
completo 

 
- 0,49 1,49 3,23 2,75 1,49 1,49 10,94 

Ensino médio 
incompleto 

 
0,25 0,25 2,24 5,50 2,98 2,49 2,24 15,95 

Ensino médio 
completo 

 
- 1,24 7,21 8,70 8,21 7,71 3,73 36,80 

Superior 
incompleto\completo 

 
- 0,25 2,98 4,47 5,97 5,22 11,94 30,83 

TOTAL 0,25 2,48  14,91 23,64 21,15 17,67 19,90 100 
Tabela 6 – Frequência percentual do nível de instrução e renda familiar dos usuários de 
postos de combustíveis localizados na periferia, centro e BR 222. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 

 

5.1.2 Análise da Localidade: Periferia 

 

Em relação aos produtos/serviços consumidos nos postos da periferia (Tabela 7) 

o combustível desponta como o motivo principal da ida do usuário à unidade de serviço – 

99,25%. Quando considerados apenas os negócios aliados, como lavagem e produtos 

variados, a participação da troca de óleo é considerada a mais importante. 

 



108 
 

O combustível ainda é o produto principal, pois os consumidores adquirem e 

vêm até o posto preferencialmente, em busca deste item, agregando a ele o consumo de 

outros produtos/serviços. 

 

VARIÁVEL % * 
Combustível 99,25 
Troca de óleo 23,13 
Lubrificação 5,22 
Lavagem 8,96 
Serviços de troca de frete - 
Produtos variados (bebidas, cigarros, gelos, entre 
outros) 

8,21 

Outros - 
TOTAL  144,77 

* Respostas múltiplas 
Tabela 7 – Produtos/serviços procurados pelos usuários nos postos de  
combustíveis da periferia. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

O Quadro 9, apresentado a seguir, traz as médias aritméticas e os coeficientes de 

variação para o grau de importância das variáveis para a decisão de compra dos 

consumidores nos postos de combustíveis da periferia. 

 

As médias aritméticas representam influência das variáveis nas decisões de 

compra, onde quanto maior a média obtida, maior a influência das variáveis na decisão de 

compra, e quanto menor a média menor a influência das variáveis na decisão de compra dos 

consumidores. 

 

Os coeficientes de variação representam que quanto menor os coeficientes de 

variação, menor a diferença de opinião entre os entrevistados no momento de atribuição das 

notas. 

 

Contudo, os respondentes ao avaliarem a influência das variáveis na decisão de 

compra dos consumidores nos postos de combustíveis, atribuíram em uma escala Likert o 

grau de importância dessas variáveis na decisão de compra, para mensurar o total das 14 

variáveis relacionadas à decisão de compra, onde essa variação era de 1 a 4, sendo: 1 – 
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nenhuma importância; 2 – pouca importância; 3 – moderada importância; 4 – muita 

importância. 

 

Entretanto, iniciando a análise deste quadro percebeu-se que a variável que 

obteve maior média foi à qualidade do combustível, com média de 3,82. Esse 

comportamento do consumidor comprova que a qualidade do combustível é a maior 

preocupação dos consumidores, já que hoje em dia as adulterações dos combustíveis estão 

constantes no Brasil, podendo causar prejuízos diversos nos veículos dentre eles, são: maior 

consumo de combustível, necessidade de maior frequência na regulagem e limpeza dos 

motores, despesas com manutenção, entre outros. 

 

Portanto, cabe ao consumidor comparar não apenas os preços praticados em 

cada localidade, uma vez que é também de grande importância verificar a qualidade e a 

origem do combustível, ou seja, se o posto de combustível não tem problemas com 

adulteração ou sonegação fiscal. 

 

A segunda e terceira variável que obteve maior média foi qualidade do 

atendimento e preço. Porém, percebe-se que o cliente quer muito mais do que um 

combustível de qualidade. O preço, o atendimento cordial e ágil, também é relevante para 

conquistar o cliente. Para Normann (1993), a percepção da qualidade dos serviços se dá em 

cada momento de contato entre o cliente e a prestadora do serviço, podendo interferir, 

positiva ou negativamente, na sua percepção. Esses momentos são denominados como 

“momentos de verdade”. 

 

Segundo Gianesi e Correia (1994), a análise do ciclo de serviço permite 

identificar a percepção do cliente em relação ao serviço prestado, através das dimensões de 

qualidade.  Albrecht (1992) introduz o conceito de excelência de serviço quando um nível 

de qualidade de serviço, comparado ao dos concorrentes, é suficientemente elevado, do 

ponto de vista do cliente, que permite conquistar uma participação de mercado acima do que 

seria considerado natural e/ou obter uma margem de lucro maior que a dos seus 

concorrentes.  

 

 



110 
 

Portanto, verificou-se que os entrevistados atribuíram como as variáveis mais 

importantes para tomada de decisão de compra, a qualidade do combustível, qualidade do 

atendimento, credibilidade da empresa, preço e localização. Ressalta-se que a lubrificação, 

troca de óleo e lavagem são as variáveis que menos influenciaram na decisão dos 

consumidores.  

 

Desenvolvendo uma análise de coeficiente de variação entre as 14 variáveis, 

percebe-se que os itens qualidade de combustível, qualidade do atendimento, localização e 

credibilidade da empresa obtiveram menores índices indicando que houve pouca diferença 

de opinião entre os entrevistados. Enquanto que prazo, lavagem, troca de óleo e lubrificação 

obtiveram alto índice de variação (acima de 40%), dado que possibilita concluir que entre os 

entrevistados existe grande diferença de opinião, ou seja, não existe um conceito definido 

entre os pesquisados, sobre a importância dessas variáveis no momento da compra.   

Variável Media 
aritmética 

Coeficiente 
de variação  

Variável Média Coeficiente  
de variação 

 
Preço 
 
 

3,59 22,96 Troca de óleo 2,30 43,82 

 
Prazo 
 
 

2,73 42,15 Lubrificação 2,20 47,71 

 
Lavagem 
 
 

2,54 45,30 
Variedade de 
produtos 

2,71 36,85 

Qualidade do 
combustível 

3,82 14,25 
Rapidez no 
processo de 
compra 

3,16 26,22 

Qualidade do 
atendimento 

3,75 14,47 
Aparência dos 
funcionários 

3,25 23,07 

Localização 
 
 

3,44 19,01 
Condições de 
pagamento 

3,49 20,07 

Atendimento 24 
horas 
 

2,90 33,63 
Credibilidade da 
empresa 

3,68 16,81 

Quadro 9 – Medidas descritivas do grau de importância atribuído as variáveis de decisão de 
compra pelos usuários dos postos de combustíveis localizados na periferia.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Tabela 8, apresentada a seguir, mostra os resultados dos clientes que compram 

somente nos postos que foram realizadas as pesquisas, ou seja, este quadro corresponde 

apenas aos clientes que responderam “sim” – compram sempre no mesmo posto. E em 

seguida, o Quadro 10, apresenta os resultados dos clientes que responderam que “não” 

compram somente nestes postos pesquisados. 

 

Observa-se na Tabele 8, que dos clientes que compram somente neste posto, 

percebe-se que apenas 31 pessoas são fiéis, ou seja, apenas 23,13% dos entrevistados 

responderam que compram somente nestes postos. E destes entrevistados 48,39% compram 

principalmente nestes postos devido à localização.  

 

Quanto ao tempo de abastecimento, 58,07% compram no posto há um período 

de 1 a 3 anos, levando em consideração os 31 respondentes que afirmaram que são fiéis aos 

postos pesquisados. 

 

Já em relação ao Quadro 10, dos entrevistados 106 pessoas responderam que não 

compram somente nestes postos, pelo motivo de que também frequentarem outros postos, 

com 86,14%. 

 

Uma análise mais específica do Quadro 10 pode apontar o porquê destes dois 

segmentos, levantando elementos bastante úteis no embasamento de uma política de 

fidelização. 

 

Como visto no referencial teórico, o consumidor do início deste século está mais 

informado e acompanhando mudanças e transformações em produtos e serviços, sua 

tecnologia, seus benefícios e vantagens. Com isso tornou-se mais analista, mais exigente, e 

menos fiel.  

 

De acordo com Tucker (1999), através do motivo dos que são fiéis e dos que não 

o são, deve-se traçar um plano de ação com vistas a ampliar o segmento que faz uso dos 

produtos/serviços, exclusivamente do posto pesquisado, uma vez que a busca de fidelidade 

deve ser parte integrante da estratégia global da empresa. 
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O importante em tal fato é que a frequência coloca o cliente com o mix de 

produtos e serviços oferecidos pelo posto desde o abastecimento até a calibragem, e 

conhecendo as possíveis promoções e ofertas. Soma-se a isso a conversa informal com o 

gerente da unidade ou mesmo com os funcionários e executores do serviço, possibilitando a 

demonstração mais detalhada do que o posto oferece e estreitando laços com os clientes. 

 

Percebe-se também que os três principais motivos que levam os consumidores a 

comprarem nos postos pesquisados, seriam a localização, qualidade do atendimento e preço. 

Estes demonstrativos refletem a resposta ao estabelecido pelo empresário como conjunto de 

elementos que visam atrair o cliente à empresa e efetivar a compra de produto/serviço. 

 

Variável/tempo Menos de 1 
ano 

De 1 a 3 
anos 

De 4 a 6 
anos 

Acima de 6 
anos 

Total  * 

Preço 3,23 9,68 3,23 6,45 22,59 
Lavagem 3,23 - - 3,23 6,46 
Qualidade do 
combustível 

- - - -  

Qualidade do 
atendimento 

- 12,90 6,45 6,45 25,80 

Localização  3,23 22,58 6,45 16,13 48,39 
Atendimento 
24 horas 

 3,23 3.23 3,23 9,69 

Troca de óleo 3,23 - - - 3,23 
Lubrificação - - - 3,23 3.23 
Variedade de 
produtos 

- - - - - 

Rapidez no 
processo de 
compras 

- - - - - 

Aparência dos 
funcionários 

- - - - - 

Condições de 
pagamento 

- 6,45 - - 6,45 

Credibilidade 
da empresa 

- 3,23 - - 3,23 

TOTAL (31P)  12,92 58,07 19,36 38,72 129,07** 
*23,13% responderam, ou seja, 31 pessoas. 
** Pergunta com múltiplas opções de respostas. Entrevistados responderam mais de uma 
opção. 
Tabela 8 – Frequência relativa entre as variáveis e o tempo de abastecimento nos postos de 
combustíveis da periferia. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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VARIÁVEL % 
Frequenta também outro posto 86,14 
Emergência 13,86 
Empresa que trabalha mantém convênio 
com outro posto 

   - 

Outros     - 
TOTAL 100 

Quadro 10 – Fatores que levam os consumidores a não fidelidade nos postos da 
periferia. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 

Na Tabela 9, estão os dados que demonstram a frequência da visita dos clientes 

ao posto e que pode ser analisada sob duas óticas: a de alta e a de baixa frequência. Na alta 

frequência consideram-se os consumidores que vão ao posto duas vezes por semana, e mais 

de duas vezes por semana com 55,55% e, na baixa frequência, consideram-se os que vão 

menos de uma vez por semana, uma vez por semana e raramente, com 44,44%. 

Individualmente há predominância na faixa que vai ao posto de combustível duas vezes por 

semana. 

 

De maneira geral, a presença do usuário pode ser considerada constante e deste 

contato, deve-se buscar o máximo proveito possível. 

 
 

VARIÁVEL %  
Menos de uma vez por semana 11,11 
Uma vez por semana 21,48 
Duas vezes por semana 34,07 
Mais de duas vezes por semana 21,48 
Raramente  11,85 

TOTAL  100 
Tabela 9 – Frequência de visita aos postos de combustíveis da  
periferia. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Pelos resultados apresentados no Quadro 11, observa-se os serviços que os 

postos de combustíveis oferecem aos clientes, que tipo de serviços eles gostariam de 

encontrar nos postos, ou seja, os fatores que os levam a comprar nos postos de combustíveis 

da periferia. No item facilidades de pagamento, as respostas são múltiplas e neste item 

encontram-se os cartões de crédito; os cheques pré-datados; as cartas fretes, que são uma das 

formas de pagamentos aceitos nos postos de combustíveis, pois esta funciona da seguinte 

forma: a Votorantin fornece ao seu motorista uma carta frete com o valor do frete, na qual o 

motorista ao abastecer seu veículo utiliza esta carta frete como forma de pagamento, onde os 

postos recebem e envia pelo correios para a Votorantin realizar o depósito da mesma; e por 

fim vêm os vales de abastecimentos, que são também utilizados como forma de pagamento, 

onde o cliente preenche o vale com seu nome, placa do carro e sua assinatura, e com 30 dias 

realiza o pagamento da mesma. 

 

 Percebe-se que 86,57% dos entrevistados reconhecem que os postos da periferia 

oferecem como facilidade de pagamento cartões de crédito e logo em seguida, com 52,99% 

vêm os cheques pré-datados. Desta forma, percebe-se que 80,74% compram à vista, 

enquanto que apenas 8,89% compram no cartão de crédito. 

 

Quanto aos tipos de serviços que os consumidores gostariam de encontrar nos 

postos de combustíveis da periferia, destacam-se a loja de conveniência, com 35,82% e, em 

seguida, as farmácias com 34,33%. Atribui-se a isso o fato de que, nas periferias, a cultura é 

diferente, pois os consumidores não estão acostumados com lojas de conveniências, já que 

eles têm como hábito as mercearias, que são presentes praticamente em cada esquina, o que 

leva aos proprietários dos postos de combustíveis não se interessarem pelas lojas de 

conveniências. Quanto às farmácias, devido à ausência destas nas periferias, os 

consumidores destacam como de muita importância para atender às suas necessidades. 

 

Já em relação à estrutura física do posto de combustível, o principal motivo que 

leva os consumidores a comprarem nestes postos, é o atendimento 24 horas, com 45,19%. 

Soma-se a isto o fato de que não seria necessário o deslocamento dos consumidores para 

outro posto em outra localidade para abastecer seus veículos. 
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Na análise da avaliação da imagem das equipes dos postos da periferia, fica 

claro que 47,83% dos consumidores afirmaram que os funcionários são prestativos no 

atendimento aos clientes, enquanto 36,23% inspiram confiança para os clientes. Contudo, 

sabe-se que hoje o bom atendimento e a confiança no funcionário são de fundamental 

importância para o consumidor. Todos os outros recursos de uma organização, ou seja, seus 

bens patrimoniais, são passivos e inertes. As pessoas ao utilizá-los aplicando conhecimentos, 

fazem a geração do valor. “Somente as pessoas geram valor por meio da aplicação de suas 

características humanas intrínsecas, da motivação, das habilidades adquiridas e da 

manipulação de ferramentas” (FITZ-ENZ, 2001, p.4). 

 

A partir da colocação do autor, considera-se que para uma empresa ser bem 

sucedida é necessário que as pessoas participantes da organização tenham o conhecimento, 

as habilidades e as atitudes certas para poder distingui-la de suas concorrentes, para que 

assim as empresas possam compartilhar dados oportunos, relevantes e organizados com seus 

funcionários, gerando assim o conhecimento para o melhor desempenho das funções de cada 

um dentro da organização.  

 

Alcançar qualidade e valor excelentes, diz Gale (1996), só se consegue com o 

apoio constante de cada um na empresa, e isso precisa ser reconhecido por administradores 

sábios. O sucesso do marketing nos postos de combustíveis está atrelado à qualidade dos 

produtos e aos serviços oferecidos, como também de pessoas comprometidas e motivadas. 

Se as empresas deixarem de investir em seus colaboradores, estarão deixando de investir na 

qualidade de seus produtos e serviços. Dentro desse enfoque, a qualidade e a excelência no 

atendimento têm significativa importância na satisfação dos clientes. Para o bom 

atendimento, Zemke (1995) destaca alguns princípios: 

 

• Ouvir, entender e corresponder ás necessidades dos clientes de forma 

personalizada e criativa. 

• Estabelecer uma visão clara do que é atendimento superior e comunicar essa 

visão aos colaboradores. 

• Ter bons colaboradores, treinando-os e informando-os para atingirem padrões 

de atendimento, como também lhes dar autonomia. 
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• Reconhecer e recompensar os funcionários que dão um passo além por seus 

clientes. 

 

Além do posicionamento da empresa, entende Moller (1997), que são 

necessários alguns fatores para um funcionário ter bom desempenho: comprometimento, 

responsabilidade, fidelidade, iniciativa, produtividade pessoal, relacionamento pessoal, 

qualidade pessoal e, por fim, a competência profissional. O autor, ao citar tais fatores, está 

expandindo ou mudando o conceito inicial que as empresas geralmente consideram como 

essencial ao contratar e manter determinado funcionário. Qual a formação, quantos idiomas 

fala, onde já trabalhou, qual a experiência que possui, são geralmente os que mais têm peso. 

Não que não sejam também importantes as competências técnicas, mas elas são adquiridas 

mais facilmente, enquanto o comprometimento, a responsabilidade, a fidelidade, a iniciativa 

e a produtividade pessoal são básicos, e muitas vezes nem sequer observados pelos 

administradores. 

 

Observa-se também que 74,90% dos entrevistados responderam que compram 

somente o que planejavam, e 25,10% responderam que não compra somente o que 

imaginava comprar, pois destes 24,35%, além do combustível ou outro serviço, eles 

compram sem planejar produtos variados, como bebidas, cigarros, gelos, entre outros. 
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Facilidade de pagamento % * Forma de pagamento % 
Cartão de crédito 86,57 À vista 80,74 
Cheques pré-datados 52,99 Cartão de crédito 8,90 
Cartas fretes 3,73 Cheques pré-datados 3,70 
Vale de abastecimento 14,18 Cartas fretes 2,22 
outros - Vale de abastecimento 4,44 
  Outros - 
TOTAL 157,47 TOTAL 100,00 
 
Tipo de serviços  % * Estrutura física ˙ % 
Loja de conveniência 35,82 Imagem do posto 26,67 
Locadora de vídeo 0,75 Horário de funcionamento 45,19 
Farmácia 34,33 Equipamentos modernos 2,96 
Oficina mecânica 9,70 Instalações físicas  

visualmente atraentes 
 

21,48 Padaria 24,63 
Borracharia 2,24 Outros 3,70 
Outros  1,49   
TOTAL 108,96 TOTAL 100 

 
Avaliação da imagem 
dos funcionários 

% Imaginava comprar % 

Inspiram confiança aos 
clientes 

36,23 Sim 74,90 

Aparência limpa dos 
funcionários 
 

1,45 Não 25,10 

Prestativos no 
atendimento aos clientes 

 
47,83 

TOTAL 100 
Produtos  % 

Executam o serviço dentro 
do prazo prometido 

 
2,17 

Óleo lubrificante 0,75 
Combustível - 

Prestam serviços 
imediatos 

 
2,17 

Produtos variados 
 

24,35 

Executam serviços sem 
solicitação 

 
8,70 

Serviços de lavagens 
 

0,0 

Outros 1,45 Serviços de troca de óleo 
 

0,0 

Outros  
 

0,0 

TOTAL  100 TOTAL  25,10 
* Respostas múltiplas 
Quadro 11 – Fatores de satisfação das necessidades dos clientes, com relação aos bens e 
serviços prestados pelos postos de combustíveis da periferia. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
 
 
___________________ 

Horário de funcionamento encontra-se neste item, devido a se considerar que é uma questão estrutural para o 
funcionamento da empresa. 
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Em relação aos consumidores comprarem acompanhados ou não, e se esses 

influenciam nas suas decisões de compra (Quadro 12), percebe-se que entre os 

consumidores da periferia, 63,70% destes compram sozinhos, e 79,26% não são 

influenciados na sua decisão de compra por ninguém. 

 

Na revisão teórica, como visto anteriormente Gade (1998), define um grupo de 

referência como pessoas que mantém uma relação de interdependência, em que o 

comportamento de cada membro influencia potencialmente o comportamento de cada um 

dos outros. Para Mowen, Minor (2003) um dos motivos que justificam o estudo dos grupos é 

a de que quando as pessoas entram em um grupo, normalmente agem de modo diferente de 

quando estão sozinhas. Conforme esse autor, o grupo de referência é um tipo de grupo que 

tem o maior impacto sobre o consumidor, pois é usado pelo consumidor como ponto de 

referência para analisar a retidão de suas ações, crenças e atitudes. 

 

 
 

Você geralmente compra % Influência na decisão % 
Sozinho 63,70 Companheiro 11,11 
Acompanhado do 
companheiro  

14,82 Filhos 2,96 

Acompanhado de amigos 18,52 Amigos 6,67 
Acompanhado dos filhos 2,96 Ninguém 79,26 
Acompanhado de outros 
parentes 

-   

    
TOTAL 100 TOTAL 100 

Quadro 12 – Compra individual ou acompanhada e a influência na decisão de compra dos 
consumidores da periferia. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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5.1.3 Análise da Localidade: Centro 

 

 

Na Tabela 10 são demonstrados os produtos/serviços mais procurados nos 

postos de combustíveis do centro, onde há a predominância na aquisição de combustível – 

99,25%, e na sequencia, à troca de óleo 34,33% e lavagem 29,10%. Embora seja o 

combustível o produto mais procurado, a troca de óleo e a lavagem constituem produtos 

importantes para os consumidores.  

 

VARIÁVEL % * 
Combustível  99,25 
Troca de óleo 34,33 
Lubrificação 2,99 
Lavagem 29,10 
Serviços de troca de frete - 
Produtos variados (bebidas, cigarros, gelos, 
entre outros) 

8,21 

Outros  - 
TOTAL 173,88 

* Respostas múltiplas 
Tabela 10 – Produtos/serviços procurados pelos usuários nos postos  
de combustíveis do centro 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

O Quadro 13, apresentado a seguir, traz as médias aritméticas e os coeficientes 

de variação para o grau de importância das variáveis para a decisão de compra dos 

consumidores nos postos de combustíveis do centro. 

 

Como visto anteriormente, as médias aritméticas representam influência das 

variáveis nas decisões de compra, onde quanto maior a média obtida, maior a influência das 

variáveis na decisão de compra, e quanto menor a média menor a influência das variáveis na 

decisão de compra dos consumidores. Já os coeficientes de variação quanto menor mais 

homogêneos, ou seja, a maioria dos entrevistadores deu mais importância a essa variável. 
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Iniciando a análise deste quadro percebe-se que a variável que obteve maior 

média foi a qualidade do atendimento e, em segundo, a qualidade do combustível. Isso 

ocorre devido ao fato que os consumidores estão mais exigentes, e as pessoas que moram no 

centro, devido terem uma vida mais agitada e uma cultura diferente, estão buscando 

qualidade no atendimento, seguidas da qualidade do combustível.  

 

Na revisão teórica, como visto anteriormente, Sandhusen (1998, apud Nava 

2004), a cultura é amplamente definida como um centro complexo de valores e crenças 

criados pela sociedade, passada de geração para geração. Consciente ou inconscientemente, 

os valores culturais exercem pressões nas pessoas para que se comportem de maneira 

aceitável.  

 

Portanto, podemos dizer que em ambientes de negócios em que os produtos de 

consumo estão se tornando commodities, onde o acesso à produção está amplamente 

disponível e boa parte dos concorrentes é capaz de copiar as criativas modificações em bens 

de consumo ou serviços, a diferença pode estar na qualidade do atendimento que se oferece 

e na comunicação. Assim, conclui-se que o diferencial competitivo depende das pessoas e 

da impressão que se causa.  

 

Contudo, verificou-se que os entrevistados atribuíram como as variáveis mais 

importantes para tomada de decisão de compra, a qualidade do atendimento, qualidade do 

combustível, rapidez no processo de compra, atendimento 24 horas e localização. Ressalta-

se que o prazo, lubrificação e preço são as variáveis que menos influenciam na decisão dos 

consumidores.  

 

Em relação à análise de coeficiente de variação entre as 14 variáveis, percebe-se 

que os itens a qualidade do atendimento, qualidade do combustível, rapidez no processo de 

compra, atendimento 24 horas e localização obtiveram menores índices indicando que houve 

pouca diferença de opinião entre os entrevistados. Enquanto que prazo, lubrificação e preço 

obtiveram alto índice de variação (acima de 40%), dado que possibilita concluir que entre os 

entrevistados existe grande diferença de opinião, ou seja, não existe um conceito definido 

entre os pesquisados, sobre a importância dessas variáveis no momento da compra.   
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Variável Media 
aritmética 

Coeficiente 
de variação  

Variável Média Coeficiente 
de variação 

Preço 
 
 

2,66 51,27 Troca de óleo 2,61 46,46 

Prazo 
 
 

2,25 56,73 Lubrificação 2,28 53,71 

Lavagem 
 
 

2,90 41,77 Variedade de 
produtos 

2,63 43,30 

Qualidade do 
combustivel 

3,67 19,12 Rapidez no 
processo de 
compra 

3,49 23,80 

Qualidade do 
atendimento  

3,71 18,65 Aparência dos 
funcionários 

3,0 37,69 

Localização 
 
 

3,23 30,81 Condições de 
pagamento 

2,69 50,12 

Atendimento 24  
horas 
 

3,24 34,53 Credibilidade da 
empresa  

3,34 30,74 

Quadro 13 – Medidas descritivas do grau de importância atribuído as variáveis de decisão de 
compra pelos usuários dos postos de combustíveis localizados no centro. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 

 

 
Na Tabela 11, listam-se os resultados referentes aos clientes que compram 

sempre nos mesmos postos de combustíveis, ou seja, aqueles que responderam “sim”, e 

destes 49,15% responderam que são fiéis a estes postos, correspondendo a 65 pessoas sendo 

os principais motivos de fidelidade a qualidade do atendimento e a localização. Isso 

confirma os dados mencionados acima, pois no grau de importância qualidade do 

atendimento obteve maior média. E em seguida, o Quadro 14, apresenta os resultados dos 

clientes que responderam que “não” compram somente nestes postos pesquisados. 

 

No Quadro 14, dos clientes que responderam que não compram sempre no 

mesmo posto 50,85%, ou seja, 72 entrevistados responderam que não são fiéis a estes 

postos, pois destes 72,31% responderam que também frequentam outros postos.  Vale 

ressaltar que em relação às três localidades, periferia, centro e BR 222, os clientes do centro 

são mais fiéis. 



122 
 

Em relação aos postos localizados na periferia e centro a não fidelidade dos 

clientes, demonstra que pode acontecer devido à rotatividade de clientes nas empresas, ou 

mesmo a deslealdade, pois Tschohl (1996) diz que, tendo como consequência a perda de 

clientes pela deslealdade, é que se visualiza o valor da lealdade do cliente. Ele enfatiza ainda 

que a empresa deve considerar o cliente como o ‘patrocinador’ vitalício de seu investimento 

em marketing . 

 

Quanto ao tempo de abastecimento nos postos de combustíveis do centro, 

50,73% afirmaram comprar nestes postos há mais de 6 anos, levando em consideração os 65 

respondentes que afirmaram que são fiéis aos postos pesquisados, porém este dado confirma 

que a maioria destes clientes que compram nestes postos de combustíveis em relação aos 

clientes da periferia e BR 222 são fiéis. 

 

Gale (1996) afirma que a criação de valor é essencial para a fidelização dos 

clientes, ao defender que é necessário oferecer uma proposta de valor melhor que a da 

concorrência e não simplesmente a oferta de utilidades imediatas. Esse valor precisa ser 

também administrado por meio do gerenciamento da qualidade na organização. 

 

Criar valor é oferecer algo que destaca um produto ou serviço sob a visão do 

cliente. Não é o que o produto faz, mas o que aquele espera que o produto faça por ele de 

maneira destacada e, se possível, única. Cobra (2000) acredita que para se saber o que 

representa valor para o cliente deve-se pesquisar junto ao mesmo, que irá dizer o que quer. 

Por meio de pesquisa junto ao cliente sabe-se criar valor. Para Raphel (1999), este último 

ajuda a “construção” da fidelidade, pois criar valor e transformar um cliente eventual em 

cliente leal é construir fidelidade, e não existe motivo para um cliente ser fiel a uma 

organização se ela não for fiel a ele. 
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Variável/tempo Menos de 1 
ano 

De 1 a 3 
anos 

De 4 a 6 
anos 

Acima de 6 
anos 

Total (%) * 

Preço - 5,80 4,35 2,90 13,05 
Lavagem - 4,35 1,45 1,45 7,25 
Qualidade do 
combustível 

1,45 - - - 1,45 

Qualidade do 
atendimento 

1,45 8,70 20,90 15,94 46,99 

Localização  2,90 4,35 4,35 15,94 27,54 
Atendimento 
24 horas 

 8,70 1,45 4,35 14,50 

Troca de óleo - 1,45 - - 1,45 
Lubrificação - - - - - 
Variedade de 
produtos 

- - - - - 

Rapidez no 
processo de 
compras 

- - - - - 

Aparência dos 
funcionários 

- 1,45 - - 1,45 

Condições de 
pagamento 

1,45 5,80 1,45 4,35 13,05 

Credibilidade 
da empresa 

1,45 5,80 1,45 5,80 14,50 

TOTAL  (65P) 8,70 46,40 35,40 50,73 141,23** 
* 49,15% Responderam, ou seja, 65 pessoas. 
** Pergunta com múltiplas opções de respostas. Entrevistados responderam mais de uma 
opção. 
Tabela 11 – Frequência relativa entre as variáveis e o tempo de abastecimento nos postos de 
combustíveis do centro. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

VARIÁVEL % 
Frequenta também outro posto 72,31 
Emergência 20,00 
Empresa que trabalha mantém convênio 
com outro posto 

4,61 

Outros  3,08 
TOTAL 100 
Quadro 14 – Fatores que levam os consumidores à não fidelidade nos postos do centro 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na Tabela 12, apresentam-se a frequência dos usuários ao posto, pois embora a 

faixa de maior percentual seja a dos clientes que procuram o posto mais de duas vezes por 

semana, se for considerada a alta frequência, para os clientes que compram uma vez por 

semana, obtém-se um percentual de 66,42%. A baixa frequência, representada pelos 

usuários que se deslocam até o posto: menos de uma vez por semana, duas vezes por semana 

e raramente, obtém-se um percentual de 33,58% de clientes nesta faixa. 

 
 

 

Variável % 
Menos de uma vez por semana 9,70 
Uma vez por semana 20,90 
Duas vezes por semana 17,16 
Mais de duas vezes por semana 45,52 
Raramente  6,72 

TOTAL  100 
Tabela 12 – Frequência de visita aos postos de combustíveis do centro 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

Pelos resultados apresentados no Quadro 15, percebe-se que 89,55% dos 

entrevistados reconhecem que os postos do centro oferecem como facilidade de pagamento 

cartões de crédito e, logo em seguida, cheques pré-datados com 53,73%. Contudo, fica claro 

que 52,99% compram à vista, enquanto apenas 23,88% compram no cartão de crédito. 

 

Quanto aos tipos de serviços que os consumidores gostariam de encontrar nos 

postos de combustíveis do centro, destaca-se a loja de conveniência com 47,01%, e em 

seguida as borracharias com 20,15%. Isso ocorre porque os postos do centro não possuem 

lojas de conveniências, e como também os supermercados não ficam localizados próximos 

ao centro, daí a necessidade de loja de conveniência. Atualmente a loja de conveniência é 

uma realidade do setor de revenda de combustíveis, usada principalmente para atrair 

consumidores e elevar as margens do posto como um todo. Geralmente, são usadas para 

propiciar as chamadas compras relacionadas, isto é, produtos adquiridos por associação com 

aqueles cuja compra já estava planejada. Ocorre, por exemplo, nas compras casadas de 

gasolina, com cerveja ou cigarro.  
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Com relação à estrutura física do posto de combustível, o principal motivo que 

leva os consumidores a comprarem nestes postos, é a estrutura física visualmente atraente, 

com 31,34%. Atribui-se a isto o fato de que os consumidores do centro dão bastante 

importância às instalações modernas, pois a tecnologia moderna em equipamentos valoriza 

cada vez mais as necessidades dos clientes. 

 

Na análise da avaliação da imagem das equipes dos postos do centro, 46,27% 

dos consumidores afirmaram que as equipes inspiram confiança, já 33,58% são prestativos 

aos clientes. Portanto, é importante ressaltar que a confiança dos clientes na equipe da 

empresa reforça cada vez mais a parceria com os clientes. 

 

Pelo resultado observa-se também que o consumidor já vai abastecer decidido 

no que vai comprar, pois 79,85% afirmaram planejar suas compras, enquanto que 20,15% 

disseram não planejar, e destes 14,93% compram principalmente produtos variados.  
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Facilidade de pagamento % * Forma de pagamento ˙ % 
Cartão de crédito 89,55 À vista 52,99 
Cheques pré-datados 53,73 Cartão de crédito 23,88 
Cartas fretes 4,48 Cheques pré-datados 14,93 
Vale de abastecimento 11,94 Cartas fretes 1,49 
outros - Vale de abastecimento 6,71 
  Outros - 
TOTAL 159,70 TOTAL 100 
 
Tipo de serviços  % * Estrutura física  % 
Loja de conveniência 47,01 Imagem do posto 25,37 
Locadora de vídeo 10,45 Horário de funcionamento 20,90 
Farmácia 15,67 Equipamentos modernos 17,16 
Oficina mecânica 5,97 Instalações físicas  

visualmente atraentes 
31,34 

Padaria 11,94 
Borracharia 20,15 Outros 5,23 
Outros  5,22   
TOTAL 116,41 TOTAL 100 

 
Avaliação da imagem  % Imaginava comprar % 
Inspiram confiança aos 
clientes 

46,27 Sim 79,85 

Aparência limpa dos 
funcionários 
 

14,18 Não 20,15 

Prestativos no 
atendimento aos clientes 

33,58 TOTAL 100 
Produtos  % 

Executam o serviço dentro 
do prazo prometido 

0,75 Óleo lubrificante 0,75 
Combustível 1,49 

Prestam serviços 
imediatos 

0,75 Produtos variados 
 

14,93 

Executam serviços sem 
solicitação 

3,72 Serviços de lavagens 
 

1,49 

Outros 0,75 Serviços de troca de óleo 
 

1,49 

Outros  
 

- 

TOTAL  100 TOTAL  20,15 
*Respostas múltiplas 
Quadro 15 – Fatores de satisfação das necessidades dos clientes, com relação aos bens e 
serviços prestados pelos postos de combustíveis do centro. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Em relação aos consumidores comprarem acompanhados ou não, e se esses 

influenciam nas suas decisões de compra, percebe-se no Quadro 16, que entre os 

consumidores do centro 79,10% compram sozinhos, e para 77,61% ninguém influencia na 

sua decisão de compra. 

 

 

Você geralmente compra % Influência na decisão % 
Sozinho 79,10 Companheiro 7,46 
Acompanhado do 
companheiro  

10,45 Filhos 5,97 

Acompanhado de amigos 8,21 Amigos 8,96 
Acompanhado dos filhos 1,49 Ninguém 77,61 
Acompanhado de outros 
parentes 

0,75   

    
TOTAL 100 TOTAL 100 

Quadro 16 – Compra individual ou acompanhada e a influência na decisão de compra dos 
consumidores do centro. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.1.4 Análise da Localidade: BR 222 

 

 
Na Tabela 13, há a demonstração de quais produtos são procurados, pelos 

consumidores dos postos localizados na BR 222, e em primeiro lugar com 98,51% aparece à 

aquisição de combustível, porém há percentuais representativos e próximos entre si, dos 

clientes que também buscam a troca de óleo 21,74%, e a lubrificação 12,69%. Embora haja 

predominância do abastecimento, há equilíbrio nos outros dois itens, demonstrando que o 

posto é lembrado pelos outros serviços que oferece. 

 

 

 
Variável % * 
Combustível  98,51 
Troca de óleo 21,74 
Lubrificação 12,69 
Lavagem 5,97 
Serviços de troca de frete - 
Produtos variados (bebidas, cigarros, gelos, 
entre outros) 

11,94 

Outros 1,49 
TOTAL 152,34 

*Respostas múltiplas  
Tabela 13 – Produtos/serviços procurados pelos usuários nos postos 
de combustíveis da BR 222. 
Fonte: Dado da pesquisa. 

 
 

 

O Quadro 17, apresentado a seguir, traz as médias aritméticas e os coeficientes 

de variação para o grau de importância das variáveis para a decisão de compra dos 

consumidores nos postos de combustíveis da BR 222. 

 

Iniciando a análise deste quadro percebeu-se que a variável que obteve maior 

média foi à qualidade do combustível e preço. Soma-se a isto, o fato de que como a maioria 

dos clientes são caminhoneiros, então existe a grande preocupação por parte deles em 

relação à qualidade do combustível e preço, principalmente porque nas BR 222, os preços 

variam bastante, e isso faz com que esses clientes atribuam bastante importância nessas duas 

variáveis.  Contudo, os consumidores teriam mais gama de variedades de combustíveis e 

não comprariam nos postos suspeitos de adulterações. A atenção por parte do consumidor, 
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realmente pode levá-lo à compra de um produto com melhor qualidade. Mas, o que 

determina a qualidade de qualquer produto, é o processo de monitoramento e controle da sua 

produção. Vale ressaltar que no caso do combustível, também é importante a fidelidade por 

parte dos donos dos postos para com seus clientes. 

 

Portanto, verificou-se que os entrevistados atribuíram como as variáveis mais 

importantes para tomada de decisão de compra, a qualidade do combustível, preço, 

qualidade do atendimento, rapidez no processo de compra e credibilidade da empresas. 

Ressalta-se que a lavagem, aparência dos funcionários e troca de óleo são as variáveis que 

menos influenciam na decisão dos consumidores da BR 222.  

 

Através de uma análise de coeficiente de variação entre as 14 variáveis, percebe-

se que os itens qualidade do combustível, preço, qualidade do atendimento, rapidez no 

processo de compra e credibilidade da empresas obtiveram menores índices indicando que 

houve pouca diferença de opinião entre os entrevistados. Enquanto que lavagem, aparência 

dos funcionários e troca de óleo obtiveram alto índice de variação (acima de 40%), dado que 

possibilita concluir que entre os entrevistados existe grande diferença de opinião, ou seja, 

não existe um conceito definido entre os pesquisados, sobre a importância dessas variáveis 

no momento da compra.   
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Variável Media 
aritmética 

Coeficiente 
de variação  

Variável Média Coeficiente 
de variação 

Preço 
 
 

3,83 11,74 Troca de óleo 2,47 34,15 

Prazo 
 
 

2,67 30,93 Lubrificação 2,37 35,98 

Lavagem 
 
 

2,41 39,08 Variedade de 
produtos 

3,07 20,0 

Qualidade do 
combustível 

3,90 7,58 Rapidez no 
processo de 
compra 

3,60 17,04 

Qualidade do 
atendimento  

3,64 14,41 Aparência dos 
funcionários 

2,42 45,24 

Localização 
 
 

3,27 22,52 Condições de 
pagamento 

3,07 23,05 

Atendimento 24  
horas 
 

3,50 17,07 Credibilidade da 
empresa  

3,58 15,07 

Quadro 17 – Medidas descritivas do grau de importância atribuído as variáveis de decisão de 
compra pelos usuários dos postos de combustíveis localizados na BR 222. 
Fonte: Dado da pesquisa. 

 

 

 

A Tabela 14, apresentada a seguir, mostra os resultados dos clientes que 

responderam “sim” – compram somente nos postos que foram realizadas as pesquisas, ou 

seja, se eles são fiéis a estes postos. E em seguida, o Quadro 18, apresenta os resultados dos 

clientes que responderam que “não” compram somente nestes postos pesquisados. 

 

Na Tabela 14, há a demonstração de quais produtos são mais procurados devido 

à fidelidade dos clientes que compram somente nestes postos localizados na BR 222, onde 

apenas 16,42% dos entrevistados afirmaram que são fiéis, ou seja, 22 pessoas, e destas 91% 

dos entrevistados afirmaram que vão ao posto e são fiéis a ele devido principalmente ao 

preço, e como já foi mencionando anteriormente, atribui-se a isso a concorrência de preço 

nas BR 222. Embora haja predominância na variável preço, há equilíbrio nos outros itens, 

como atendimento 24 horas e qualidade no atendimento. Percebe-se, portanto que a maioria 

dos clientes dos postos da BR 222 não são fiéis, e atribui-se a isto o fato de que a maioria 

destes clientes são caminhoneiros e viajantes. 
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Quanto ao tempo de abastecimento dos pesquisados da BR 222, percebe-se que 

86,47% afirmaram que compram de 1 a 3 anos, enquanto que 49,56% compram há menos de 

um ano, levando em consideração os 22 respondentes que afirmaram que são fiéis aos 

postos pesquisados. 

 

Já em relação aos clientes que responderam que não compram somente em um 

mesmo posto, conforme ilustrado no Quadro 18, percebe-se que 83,58% destes clientes não 

são fiéis, pois 115 pessoas afirmaram que também compram em outros postos, porque 

frequentam também outros postos, com 95,54% dos respondentes e, isso confirma os 

resultados mencionados acima, de que estes clientes não são fiéis, mas levando em 

consideração de que a maioria dos entrevistados é caminhoneiros, então existe a necessidade 

de também comprarem em outros postos, já que eles viajam pelas rodovias. 
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Variável/tempo Menos de 1 
ano 

De 1 a 3 
anos 

De 4 a 6 
anos 

Acima de 6 
anos 

Total 

Preço 36,36 40,99 9,10 4,55 91,00 
Lavagem - 4,55 - - 4,55 
Qualidade do 
combustível 

- - - - - 

Qualidade do 
atendimento 

4,10 13,64 - - 17,74 

Localização  -  - -  
Atendimento 
24 horas 

9,10 4,55 4,55  18,20 

Troca de óleo - - - -  
Lubrificação - - - -  
Variedade de 
produtos 

- - - -  

Rapidez no 
processo de 
compras 

- 13,64 - - 13,64 

Aparência dos 
funcionários 

- - - - - 

Condições de 
pagamento 

- 4,55 - 4,55 9,10 

Credibilidade 
da empresa 

- 4,55 - - 4,55 

TOTAL  49,56 86,47 13,65 9,10 158,78** 
*16,42% Responderam, ou seja, 22 pessoas  
** Pergunta com múltiplas opções de respostas. Entrevistados responderam mais de uma 
opção. 
Tabela 14 – Frequência relativa entre as variáveis e o tempo de abastecimento nos postos de 
combustíveis da BR 222. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
Variável % 
Frequenta também outro posto 95,54 
Emergência - 
Empresa que trabalha mantém convênio 
com outro posto 

4,46 

Outros  - 
TOTAL 100 

Quadro 18 – Fatores que levam os consumidores a não fidelidade nos postos da BR 222. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 

Pelos dados da Tabela 15, demonstra-se a confirmação dos dados mencionados 

acima, pois devido os entrevistados trabalharem nas rodovias, estes não podem ser fiéis 

apenas a um posto, e isso faz com que reduza a frequência de visita deles no posto, com 
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39,26% apenas abastecem uma vez por semana, enquanto que 25,93% menos de uma vez 

por semana e 20,74% raramente.  

 

Variável % 
Menos de uma vez por semana 25,93 
Uma vez por semana 39,26 
Duas vezes por semana 8,89 
Mais de duas vezes por semana 5,18 
Raramente  20,74 

TOTAL  100 
Tabela 15 – Frequência de visita aos postos de combustíveis da BR 222. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

 

No Quadro 19, os dados mostram que 86,57% dos entrevistados reconhecem que 

os postos da BR 222 oferecem como facilidade de pagamento cartões de crédito e logo em 

seguida, com 50,75% vêm os cheques pré-datados. Desta forma, percebe-se que 52,59% 

compram a vista, enquanto que 23,70% compram no cartão de crédito, e 21,48% nos 

cheques pré-datados. Atribui-se a isso, o fato de que como a maioria dos entrevistados são 

caminhoneiros, então a necessidade de comprarem no cartão de crédito, e nos cheques pré-

datados, não descartando a também a necessidade de também comprarem a vista, pois 

muitos postos de combustíveis não aceitam cheques pré-datados de outra praça, fazendo 

com que os entrevistados comprem a vista. 

 

Quanto ao tipo de serviços que os consumidores gostariam de encontrar nos 

postos de combustíveis da BR 222, destaca-se a loja de conveniência com 45,52%, e em 

seguida as farmácias com 38,81%. Soma-se a isso, o fato de que na BR 222, há uma grande 

necessidade de instalações de lojas de conveniência, pois além de agregar valor aos postos, 

as lojas de conveniência ampliam receitas para o ponto de venda, aumentam o fluxo de 

consumidores e são uma ferramenta de fidelização dos clientes. Oferecem diversos serviços, 

que podem incluir confeitaria, terminais de acesso a internet, postos de correio, entre outros. 

Quanto às farmácias, há uma grande necessidade dos entrevistados, pois devido estarem 

sempre viajando, eles muitas vezes necessitam de medicamentos para uma doença não 

esperada, pois pela falta de tempo e dificuldades de locomoção com os caminhões nas 

cidades, os motoristas acabam deixando a saúde de lado. 
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Já em relação à estrutura física do posto de combustível, o principal motivo que 

levam os consumidores a comprarem nestes postos, são os horários de funcionamento, com 

69,63%. Atribui-se a isto o fato de que como a maioria dos entrevistados são caminhoneiros 

e viajantes, eles necessitam de postos 24 horas, para abastecimento ou mesmo como um 

ponto de refúgio de descanso e até pela busca do convívio social, pelo companheirismo dos 

que optaram pela mesma vida. 

 

Na análise da avaliação da imagem das equipes dos postos da BR 222, fica clara 

que 57,04% dos consumidores, afirmaram que os funcionários são prestativos no 

atendimento aos clientes, enquanto que 18,51% executam os serviços sem solicitação, e 

11,27% inspiram confiança aos clientes. 

 

Observa-se também que o consumidor compra somente o que ele imaginava 

comprar, com 88,06%, enquanto que 11,94% compram além do que planejava comprar, 

sendo estes os produtos, com maior frequência, produtos variados, com 9,70%. 
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Facilidade de pagamento % * Forma de pagamento % 
Cartão de crédito 86,57 À vista 52,59 
Cheques pré-datados 50,75 Cartão de crédito 23,70 
Cartas fretes 21,64 Cheques pré-datados 21,48 
Vale de abastecimento 2,99 Cartas fretes 0,74 
outros - Vale de abastecimento 1,48 
  Outros - 
TOTAL 161,95 TOTAL 100 
 
Tipo de serviços  % Estrutura física ˙ % 
Loja de conveniência 45,52 Imagem do posto 11,85 
Locadora de vídeo - Horário de funcionamento 69,63 
Farmácia 38,81 Equipamentos modernos 0,74 
Oficina mecânica 0,75 Instalações físicas  

visualmente atraentes 
 

15,56 Padaria 17,16 
Borracharia 3,73 Outros 2,22 
Outros  15,67   
TOTAL 121,64 TOTAL 100 

 
Avaliação da imagem 
dos funcionários 

% Imaginava comprar % 

Inspiram confiança aos 
clientes 

11,27 Sim 88,06 

Aparência limpa dos 
funcionários 
 

4,93 
 

Não 11,94 

Prestativos no 
atendimento aos clientes 

57,04 TOTAL 100 
Produtos  % 

Executam o serviço dentro 
do prazo prometido 

4,23 Óleo lubrificante 2,24 
Combustível - 

Prestam serviços 
imediatos 

4,23 Produtos variados 
 

9,70 

Executam serviços sem 
solicitação 

18,31 Serviços de lavagens 
 

- 

Outros - Serviços de troca de óleo 
 

0,75 

Outros  
 

- 

TOTAL  100 TOTAL  12,69 
* Respostas múltiplas 
Quadro 19 – Fatores de satisfação das necessidades dos clientes, com relação aos bens e 
serviços prestados pelos postos de combustíveis da BR 222. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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No Quadro 20, levando em consideração os consumidores comprarem 

acompanhados ou não, e se esses influenciam nas suas decisões de compra, percebe-se que 

os consumidores da BR 222, 62,69% destes compram sozinhos, e 71,85% ninguém 

influencia na sua decisão de compra. 

 

 
Você geralmente compra % Influência na decisão % 
Sozinho 62,69 Companheiro 8,89 
Acompanhado do 
companheiro  

5,93 Filhos 5,90 

Acompanhado de amigos 26,67 Amigos 13,33 
Acompanhado dos filhos 2,96 Ninguém 71,85 
Acompanhado de outros 
parentes 

1,48   

    
TOTAL 100 TOTAL 100 

Quadro 20 – Compra individual ou acompanhada e a influência na decisão de compra dos 
consumidores da BR 222.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.1.5 Comparativo entre as variáveis a partir das localidades: Periferia, Centro e BR 222. 
 
 

Ao se aplicar a ANOVA para testar a hipótese de que não existe diferença 

significativa no grau de importância referente às variáveis que interferem na tomada de 

decisão no momento da compra observou-se que somente as variáveis: qualidade do 

atendimento e condições de pagamento não apresentaram diferença significativa entre os 

postos, indicando que esses serviços estão se desenvolvendo de forma padronizada entre os 

postos.  

 

De forma geral, pode-se perceber que as médias obtidas pelos postos da BR 222 

e da periferia são praticamente iguais, apresentando leve superioridade quando comparadas 

com as do centro.  Para os postos da BR 222, as variáveis que apresentam maiores médias 

foram preço, atendimento 24 horas, lubrificação, rapidez no processo de compra, qualidade 

do combustível e variedade de produtos. Para os postos da periferia, as variáveis que 

obtiveram médias maiores nos momentos de decisão de compra, foram qualidade do 

atendimento, prazo, condições de pagamento, localização, aparência dos funcionários e 

credibilidade da empresa. E para os postos do centro apenas duas variáveis obtiveram 

médias maiores, sendo elas, lavagem e troca de óleo. 
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LOCALIZAÇÃO/ 
VARIÁVEL e  
MEDIDAS 
DESCRITIVAS  

Preço Prazo 

MÉDIA  DESVIO  
PADRÃO 

MÉDIA  DESVIO  
PADRÃO 

BR222 3,83 0,45 2,67 0,83 
CENTRO 2,66 1,36 2,25 1,28 
PERIFERIA 3,59 0,82 2,73 1,15 
 Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) 
Localização  Qualidade do atendimento  Qualidade do combustível 
BR 222  3,64 0,52 3,90 0,30 
CENTRO 3,71 0,69 3,67 0,70 
PERIFERIA 3,75 0,54 3,82 0,54 
 Aceitar Ho (Não Significativo  α=0,05)  Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) 
Localização  Lavagem Troca de óleo 
BR 222 2,41 2,47 2,47 0,84 
CENTRO 2,90 2,61 2,61 1,21 
PERIFERIA 2,54 2,30 2,30 1,01 
 Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) 
Localização  Rapidez no processo de compra  Aparência dos funcionários 
BR  222 3,60 0,61 2,42 1,10 
CENTRO 3,49 0,83 3,00 1,13 
PERIFERIA 3,16 0,83 3,25 0,75 
 Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) 
Localização Lubrificação Variedade de produtos 
BR 222 2,37 0,85 3,07 0,61 
CENTRO 2,28 1,22 2,63 1,14 
PERIFERIA 2,20 1,05 2,71 1,00 
 Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) 
Localização Localização Atendimento 24 horas 
BR 222 3,27 3,50 3,50 0,60 
CENTRO 3.23 3,24 3,24 1,12 
PERIFERIA 3,44 2,90 2,90 0,98 
 Aceitar Ho (Não Significativo  α=0,05)  Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) 
Localização Condições de pagamento Credibilidade da empresa 
BR 222 3,07 0,54 3,58 0,54 
CENTRO 2,69 1,35 3,34 1,03 
PERIFERIA 3,49 0,70 3,68 0,62 
 Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) Rejeitar Ho (Significativo  a α=0,05) 
Quadro 21 – Média, desvio padrão e resultado da ANOVA referente ao grau de importância 
atribuído pelos usuários dos postos de combustíveis da periferia, centro e BR 222 de acordo 
com as variáveis de decisão de compra.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para a variável preço, os postos localizados na BR 222 obtiveram maiores 

médias. Como já mencionado atribui-se a isto o fato de que a maioria dos clientes da BR 

222 são caminhoneiros, e como nas rodovias os preços são diferenciados, devido 

principalmente à guerra de preços, onde muitas vezes, os empreendedores são obrigados a 

baixar o preço para fazer frente à concorrência, muitos motoristas não se importam com a 

comodidade, ou seja, com outros diferenciais oferecidos pelo estabelecimento, ou seja, e se 

guiam somente por custos menores.  

 

Na variável prazo, percebe-se que os postos da periferia apresentam média 

superior em relação aos outros postos. Atribui-se a isto o fato de que os clientes da periferia 

têm o hábito de trabalhar com o prazo, tornando a variável prazo de suma importância para 

eles no momento de decisão de compra. 

 

A variável qualidade do atendimento não obteve média significativa 

estatisticamente, ou seja, não apresentou diferença significativa entre os postos, indicando 

que este serviço está se desenvolvendo de forma padronizada entre os postos.  

 

 Quanto à variável qualidade do combustível, os postos da BR 222 obtiveram 

também maiores médias, pois, como já mencionado, os caminhoneiros atribuem bastante 

importância para esta variável, já que a fraude de adulteração de combustíveis no Brasil é 

bastante comum, e essa adulteração diminui o desempenho do veículo, além também de 

causar diversos danos nos motores dos veículos, daí a grande preocupação por parte deles, e 

se eles atribuíram que compram nestes postos da BR 222, significa afirmar que eles 

estabelecem de certa forma uma relação de fidelidade com os donos dos postos da BR 222. 

 

Para a variável lavagem, apenas os postos do centro apresentaram médias 

maiores em relação aos outros postos, pois o principal motivo de atratividade do cliente é a 

lavagem ser gratuita. Além disso, as pessoas que moram no centro têm o hábito constante de 

frequentar o posto devido à lavagem. 
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Na variável troca de óleo, os postos do centro obtiveram maiores médias, essa 

importância ocorre devido que os consumidores do centro estão sempre fazendo  

manutenções preventivas, para evitar problemas com o motor do carro, pois um lubrificante 

vencido força mais e aumenta o desgaste do motor. 

 

Quanto à variável rapidez no processo de compra, os postos da BR 222 

obtiveram médias maiores. Atribui-se a isto o fato de que muitas vezes os caminhoneiros 

têm pressa para a entrega de mercadorias, com isso muitos necessitam da rapidez no 

processo de compra, para assim, entregar a mercadoria que transportam em tempo. 

 

Para a variável aparência dos funcionários, os postos da periferia foram os que 

mais atribuíram importância para esta variável, pois a aparência pessoal foi de suma 

importância no contato pessoal com estes clientes. 

 

A variável lubrificação obteve maiores médias nos postos da BR 222, pois como 

há grande desgaste dos motores dos caminhões, necessita-se de um grande cuidado. Este 

cuidado pode significar uma economia considerável de lubrificantes e combustíveis e 

também maior vida útil para o motor. 

 

Para a variável variedade de produtos também obtiveram maiores médias os 

postos da BR 222, pois como a maioria dos entrevistados são caminhoneiros e viajantes, 

ambos necessitam de maior variedade de produtos para satisfazer as suas necessidades. Vale 

ressaltar que normalmente os serviços oferecidos vão ao encontro das necessidades da 

região onde o posto está localizado, utilizando a técnica de seguir os desejos dos 

consumidores, nos diversos momentos de compra. 

 

Já a variável localização, não obteve significância para os postos da BR 222, 

periferia e centro. Com esta variável, não existe diferencial de compra entre os postos. 

 

Na variável atendimento 24 horas, os entrevistados atribuíram maior 

importância para esta variável nos postos da BR 222, pois esta é muito importante para estes 

clientes, já que muitos como trabalham nas rodovias, necessitam de postos 24 horas para 

abastecer ou mesmo descansar nas pousadas instaladas nos postos da BR 222. 
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Para a variável condições de pagamento os postos da periferia obtiveram 

maiores médias em relação aos outros postos localizados no centro e na BR. Soma-se a isto 

o fato de que as condições financeiras dos consumidores da periferia não possibilitam 

facilidades para que estes possam comprar sem facilidades de pagamentos.     

  

E por fim a variável credibilidade da empresa também nos postos da periferia 

obteve maiores médias. Esta variável para os clientes da periferia está ligada ao produto, no 

qual também pode estar ligada à promessa e entrega de valores como qualidade, 

confiabilidade, durabilidade, desempenho, segurança, rapidez, prestígio e até exclusividade. 

Com isto, a empresa consegue transmitir valores para os clientes. 

 

 

5.1.6 Comparativo individual entre as variáveis a partir das localidades: Periferia, Centro e 
BR 222. 
 
 
 

Conforme o Quadro 22 abaixo apresenta-se um comparativo individual das 

localidades periferia centro e BR 222, ou seja, analisa-se individualmente cada posto 

pesquisado de acordo com as localidades, para verificar se entre ambos existe o mesmo 

diferencial de compra. 
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LOCALIZAÇÃO  VARIÁVEL E MEDIDAS DESCRITIVAS 
MÉDIA  DESVIO PADRÃO MÉDIA  DESVIO PADRÃO 

BR 222 Preço Prazo 

POSTO A 3,98 0,12 2,72 0,67 
POSTO B 3,67 0,59 2,66 0,95 

CENTRO         
POSTO A 2,88 1,30 2,64 1,23 
POSTO B 2,41 1,41 1,87 1,22 

PERIFERIA     
POSTO A 3,67 0,61 2,81 1,12 
POSTO B 3,49 0,99 2,67 1,17 
 Significativo a 0,05 Significativo a 0,05 
Localização 

Qualidade do atendimento Qualidade do combustível 
BR 222 

POSTO A 3,70 0,46 3,93 0,26 
POSTO B 3,58 0,58 3,88 0,33 

CENTRO     
POSTO A 3,76 0,58 3,73 0,62 
POSTO B 3,66 0,79 3,61 0,78 

PERIFERIA      
POSTO A 3,81 0,50 3,85 0,47 
POSTO B 3,69 0,58 3,79 0,62 
 Não significativo Significativo a 0,05 
Localização 

Lavagem Troca de óleo 
BR 222 

POSTO A 1,73 0,66 2,15 0,78 
POSTO B 3,06 0,65 2,78 0,78 

CENTRO     
POSTO A 2,73 1,18 3,01 0,99 
POSTO B 3,06 1,23 2,21 1,29 

PERIFERIA      
POSTO A 2,30 1,06 2,27 0,90 
POSTO B 2,76 1,19 2,31 1,10 
 Significativo a 0,05 Significativo a 0,05 
Localização 

Rapidez no processo de compra Aparência dos funcionários 
BR 222 

POSTO A 3,84 0,45 1,60 0,78 
POSTO B 3,37 0,67 3,25 0,66 

CENTRO     
POSTO A 3,55 0,82 3,06 1,03 
POSTO B 3,42 0,84 2,94 1,23 

PERIFERIA      
POSTO A 2,85 0,89 3,30 0,84 
POSTO B 3,46 0,64 3,22 0,65 
 Significativo a 0,05 Significativo a 0,05 
Localização 

Lubrificação  Variedade de produtos 
BR 222 

POSTO A 1,90 0,68 2,88 0,51 
POSTO B 2,82 0,74 3,25 0,66 

CENTRO     
POSTO A 2,70 1,18 2,91 1,07 
POSTO B 1,85 1,12 2,36 1,15 

PERIFERIA      
POSTO A 1,93 0,86 2,46 0,88 
POSTO B 2,45 1,15 2,96 1,07 
 Significativo a 0,05 Significativo a 0,05 
Localização Localização Atendimento 24 horas 
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BR 222 
POSTO A 3,43 0,66 3,63 0,55 
POSTO B 3,12 0,79 3,36 0,62 

CENTRO     
POSTO A 3,54 0,82 3,64 0,85 
POSTO B 2,93 1,06 2,84 1,21 

PERIFERIA      
POSTO A 3,48 0,56 3,10 0,72 
POSTO B 3,40 0,74 2,69 1,14 
 Não significativo Significativo a 0,05 
Localização 

Condições de pagamento Credibilidade da empresa 
BR 222 

POSTO A 3,10 0,55 3,40 0,52 
POSTO B 3,03 0,83 3,76 0,50 

CENTRO     
POSTO A 3,09 1,20 3,69 0,74 
POSTO B 2,30 1,38 2,99 1,15 

PERIFERIA      
POSTO A 3,72 0,55 3,87 0,46 
POSTO B 3,25 0,77 3,51 0,70 
 Significativo a 0,05 Significativo a 0,05 
QUADRO 22 – Média, desvio padrão e resultado da ANOVA referente ao grau de 
importância atribuído individualmente pelos usuários dos postos de combustíveis da 
periferia, centro e BR 222 de acordo com as variáveis de decisão de compra.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Para a variável preço, percebe-se que em todos os postos pesquisados esta 

variável obteve praticamente a mesma média, portanto confirma-se que os dois postos 

pesquisados que estão localizados na BR 222 obtiveram as mesmas médias. Contudo, em 

ambos os postos de combustíveis o diferencial de compra está na variável preço. 

 

Na variável prazo, percebe-se que os postos da BR 222 e da periferia apresentam 

as mesmas médias, apenas os postos localizados no centro obtiveram médias diferentes, pois 

apenas os clientes do Posto A, deram mais importância a esta variável do que os clientes do 

Posto B. Portanto confirma-se que nos dois postos localizados na periferia o diferencial de 

compra é a variável prazo. 

 

A variável qualidade do atendimento não obteve média significativa 

estatisticamente, indicando que este serviço está se desenvolvendo de forma padronizada 

entre todos os postos.  
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Quanto à variável qualidade do combustível, todos os postos pesquisados 

obtiveram as mesmas médias, constatando que o diferencial de compra em ambos os postos 

localizados na BR 222 está na qualidade do combustível. 

 

Para a variável lavagem, os postos localizados no centro e na periferia 

apresentaram as mesmas médias, enquanto que os postos da BR 222, apenas o Posto B 

obteve maior grau de importância. Portanto, confirma-se que o diferencial de compra nos 

dois postos localizados no centro está no serviço de lavagem. 

 

Na variável troca de óleo, percebe-se que o posto que obteve maior média foi o 

Posto A do centro. O Posto B da BR 222 obteve média maior do que o Posto B do centro. 

Contudo nota-se que apenas no Posto A localizado no centro o diferencial de compra é a 

variável troca de óleo. 

 

Quanto à variável rapidez no processo de compra, apenas os postos localizados 

na BR 222 e no centro obtiveram as mesmas médias. Nos postos localizados na periferia o 

Posto B obteve média maior, pois os clientes deste posto deram mais importância a esta 

variável enquanto que no Posto A, esta variável quase não obteve importância para estes 

clientes. Portanto confirma-se que em ambos os postos localizados na BR 222 o diferencial 

de compra está na variável rapidez no processo de compra. 

 

Para a variável aparência dos funcionários, nos postos localizados no centro e 

na periferia as médias foram às mesmas, apenas nos postos localizados na BR 222 houve 

diferença nas médias, pois no Posto A esta variável obteve menor grau de importância para 

os clientes, já no Posto B esta variável obteve maior importância, contudo contata-se que o 

diferencial de compra em ambos os postos da periferia está na variável aparência dos 

funcionários.  

 

Na variável lubrificação houve diferenças em todas as médias dos postos 

localizados no centro, periferia e BR 222. Nos postos localizados na BR 222 o posto B 

obteve maior média, ou seja, os clientes deste posto deram mais importância a esta variável, 

já nos postos localizados no centro o Posto A obteve maior grau de importância com esta 

variável, e nos postos localizados na periferia o Posto B obteve também maior média. 
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Portanto percebe-se o diferencial de compra com a variável lubrificação está no Posto B da 

BR 222. 

 

Para a variável variedade de produtos os postos localizados no centro e na 

periferia obtiveram as mesmas médias, enquanto que as médias dos postos localizados na 

BR 222 foram diferentes, pois os clientes do Posto B deram mais importância a esta variável 

em relação aos clientes do Posto A. Para tanto, percebe-se que apenas no Posto B o 

diferencial de compra está na variável variedade de produtos. 

  

Já a variável localização, não obteve significância para os postos da BR 222, 

periferia e centro. Com esta variável, não existe diferencial de compra entre os postos. 

 

Na variável atendimento 24 horas, apenas os postos localizados na BR 222 as 

médias foram às mesmas, pois nos postos localizados no centro, os clientes do Posto A 

atribuíram maior importância a esta variável, e nos postos localizados na periferia os 

consumidores do Posto A também atribuíram maior importância a esta variável.  Contudo 

percebe-se que tanto nos postos localizados na BR 222 e nos postos localizados no centro o 

diferencial de compra está na variável atendimento 24 horas. 

  

Para a variável condições de pagamento percebe-se que em todos os postos 

pesquisados ela obteve praticamente a mesma média, portanto confirma-se que os dois 

postos pesquisados localizados na periferia obtiveram as mesmas médias. Contudo, em 

ambos os postos de combustíveis o diferencial de compra está na variável condições de 

pagamento. 

 

E por fim na variável credibilidade da empresa observa-se que em todos os 

postos pesquisados as médias foram às mesmas, portanto percebe-se que os dois postos 

pesquisados localizados na periferia obtiveram as mesmas médias. Confirma-se que em 

ambos os postos de combustíveis localizados na periferia o diferencial de compra está na 

variável credibilidade da empresa. 

 

 

 

 



146 
 

6. CONCLUSÃO 
 
 
 

Em se tratando de uma organização nos dias de hoje, o “bem sucedido” pode 

assumir um caráter tão amplo e variado como a própria natureza dos negócios. O fato é que, 

para todos há necessariamente a produção de um bem ou serviço como o meio para 

obtenção de resultados. A maior ou menor facilidade de colocação deste bem/serviço está 

justamente na dependência direta do conhecimento do consumidor e isso pode ser obtido 

através do acompanhamento e análise de mudanças sociais, culturais, econômicas, mas 

antes, e acima de tudo, ouvindo o cliente. 

 

O segmento base deste trabalho foi os postos de abastecimentos de combustíveis 

que atuam em um setor da economia com peculiaridades muito especiais. Embora essas 

peculiaridades sejam naturais e inerentes a todos os ramos de atividades, para a revenda de 

combustíveis no Brasil, as peculiaridades advêm do setor público, da área do comércio 

internacional e do mercado altamente competitivo em que estão inseridos. 

 

O poder público determina a política para o setor, estabelece instrumentos 

reguladores e fiscalizadores. O comércio internacional é atrelado a inúmeros fatores 

econômico-financeiros, de oferta e procura e até, no caso do petróleo, sofrendo influências 

de conflitos entre países produtores e/ou exportadores. O mercado reage ao sabor de todas 

estas circunstâncias, afetando positiva ou negativamente o consumidor final. 

 

A regulamentação ainda é grande e a fiscalização nem sempre cumpre seu papel, 

em uma área que já foi considerada de segurança nacional e hoje é vista apenas como 

estratégia para o país. Com as mudanças ocorridas nos últimos anos, onde 

desregulamentaram-se algumas coisas e regularam-se outras, o setor mudou bastante, 

abrindo espaço para a iniciativa privada e ampliando o grau de liberdade para a atuação mais 

livre quanto aos preços. Com a substituição do monopólio estatal pela participação privada 

em algumas áreas, a importância do controle estende-se também ao varejo. 

 

Neste segmento atingiu a atividade que entrega o produto final ao consumidor. 

Este consumidor encontra-se em um mercado de preços liberados na venda, mas não na 
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fonte. Assim, os postos estão hoje entre as amarras de leis, portarias e determinações ditadas 

por uma política nacional para os combustíveis e o mercado altamente competitivo. 

 

Neste cenário, amplia-se o grau de exigência quanto ao acerto, adequação e 

resultados das estratégias de marketing, como instrumentos que viabilizarão a presença do 

usuário até o posto, transformando-o em consumidor e cliente fiel. Mas para que isso 

efetivamente ocorra, as estratégias têm de ser bem pensadas, formuladas e avaliadas 

permanentemente. 

 

Contudo, o objetivo principal deste estudo foi analisar os fatores que 

determinam a decisão de compra nos postos de combustíveis. 

 

E a partir dos resultados obtidos pela pesquisa de campo e sua articulação com o 

referencial teórico levantado, foi possível responder aos objetivos propostos e emitir as 

considerações sobre os pressupostos formulados. 
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6.1 AVALIAÇÃO DO ALCANCE DOS OBJETIVOS 

 

6.1.1 As variáveis que interferem na decisão de compra 

 

O primeiro objetivo específico era identificar as variáveis que interferem na 

decisão de compra. Cumpriu-se esse objetivo com a aplicação de questionário, cujos dados 

foram analisados no capítulo resultados da pesquisa, deste estudo. 

 

A principal conclusão da pesquisa é de que, com a acirrada concorrência que 

existe hoje no setor de revenda de combustíveis, os donos de postos já estão se adaptando e 

incorporando novas estratégias. Oferecem uma gama de serviços complementares que 

atraem os clientes. O preço dos combustíveis continua sendo importante na escolha do 

consumidor, porém não é mais o fator exclusivo na busca da competitividade por parte dos 

donos dos postos. Em uma escala de 14 itens, esse aparece na segunda colocação, veja 

Tabela 16. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Tabelas 16 – Variáveis que obtiveram maiores médias na decisão de compra 
      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 
1º Qualidade do combustível 
2º Preço 
3º Qualidade do atendimento 
4º Credibilidade da empresa 
5º Rapidez no processo de compra 
6º Atendimento 24 horas 
7º Condições de pagamento 
8º Localização 
9º Aparência dos funcionários 
10º Variedade de produtos 
11º Lavagem 
12º Prazo 
13º Troca de óleo 
14º Lubrificação 

VARIÁVEIS  MÉDIAS 

 
3,90 
3,83 
3,75 
3,68 
3,60 
3,50 
3,49 
3,44 
3,25 
3,07 
2,90 
2,73 
2,61 
2,37 
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6.1.2 Diferencial de compras entre as localidades 

 

O segundo objetivo específico – identificar se existe diferencial de compras 

entre as localidades – foi cumprido mediante a aplicação de questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 17 – Diferencial de compra entre as localidades. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Constatou-se que nos postos localizados na BR 222, as variáveis preço, 

atendimento 24 horas, lubrificação, rapidez no processo de compra, qualidade do 

combustível e variedade de produtos, são as variáveis que demonstraram existir diferencial 

de compras entre as localidades, pois estes clientes da BR 222, compram principalmente 

nestes postos pesquisados devido a essas variáveis, que são importantíssimas no momento 

de decisão de compra. 

 

Verificou-se também que nos postos do centro apenas as variáveis lavagem e 

troca de óleo demonstraram ser muito importante para a decisão de compra destes 

consumidores. 

 

PERIFERIA CENTRO BR 

 
Prazo 
 
Condições de pagamento 
 
Aparência dos funcionários 
 
Credibilidade da empresa 
 

 
Troca de óleo 
 
Lavagem 
 

 
Preço 
 
Atendimento 24 horas 
 
Lubrificação 
 
Rapidez no processo de 
compra 
 
Qualidade do combustível 
 
Variedade de produtos 
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E por fim, nos postos localizados na periferia, as variáveis prazo, qualidade de 

atendimento, condições de pagamento, localização, aparência dos funcionários e 

credibilidade são os diferenciais de compra. 

 

 

6.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Todo o processo de análise desenvolvido neste trabalho foi pautado nas 

informações acerca da empresa e através da entrevista com o principal elemento do 

processo, os consumidores, clientes ou usuários eventuais dos postos de combustível. 

 

O conjunto destas informações possibilitou o levantamento de pontos 

importantes dentro do contexto sob a ótica da empresa, do cliente e do mercado, sendo que 

em muitas situações, a inter-relação destes elementos ocorre de maneira normal e natural. 

 

O primeiro conjunto de dados, relacionados ao perfil do cliente, demonstra 

basicamente que em torno de 90,30% dos clientes são homens, casados e distribuídos em 

diferentes faixas etárias, predominando a faixa de 25 a 34 anos, com bom grau de instrução 

e renda na faixa de R$ 2.101,00 a R$ 2.450,00. Esta característica é padrão em todos os 

postos localizados na periferia, centro e BR 222, sendo que apenas nos postos localizados 

nas periferias e centro há uma distribuição mais equilibrada entre as quatro primeiras faixas, 

em razão de um número maior de clientes jovens. 

 

Apesar de não haver grandes diferenças entre o “mix” de produtos/serviços de 

cada posto, uma das localidades pesquisadas consegue com sucesso atrair um volume maior 

de público jovem. A aparência moderna, a proximidade a bairro e com predominância de 

famílias jovens, pode ter contribuído para tal, mas provavelmente o que mais atrai esse 

público é o fato do local se transformar em finais de semana, um ponto de encontro dos 

jovens. Nestes dias e horários este público consome muito pouco de automotivos, mas muito 

de produtos variados, como cervejas, águas, refrigerantes, entre outros, retornando durante a 

semana para o combustível, óleo, etc. A geração atual e futura de consumidores jovens é 

ávida por produtos que representam inovação, praticidade e eficiência somadas à beleza 

(LOPES FILHO, 2000). 
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Isto demonstra ser viável e possível desenvolver ações neste tipo de ramo, que 

propiciam a segmentação, mesmo para um “mix” de produtos em que a idade não influi na 

quantidade consumida. Tal fato também é positivo sob a perspectiva de consumo futuro, que 

representa o cliente com menos de 25 anos. 

 

No conjunto de produtos consumidos pela clientela, é inegável a importância do 

combustível como produto mais procurado pelos consumidores nos postos de combustíveis, 

na qual este obteve média de 99,25%, em detrimento aos demais produtos pesquisados. 

 

Na análise de uma questão chave deste trabalho, evidenciou-se que 84,66% dos 

entrevistados disseram não ter fidelidade com nenhum posto em que abastecem seus 

veículos, o que favorece o esforço repetitivo da organização em realizar campanhas 

promocionais para fixar a imagem e os atributos de satisfação, a fim de consolidar a relação 

com estes consumidores, por outro viés, é representativo os 15,34% de clientes fiéis a algum 

posto de combustível. 

 

Verificou-se que 34,07% dos consumidores da periferia compram duas vezes 

por semana, 45,52% dos entrevistados do centro compram mais de uma vez por semana, 

enquanto que 39,26% dos clientes da BR 222 compram apenas uma vez por semana. Assim, 

para efeitos de planejamento mercadológico, torna-se eficiente trabalhar aliando estas duas 

variáveis, uma vez que ficou evidente que o consumidor tem uma pré-disposição para gastar 

seus recursos em troca do maior benefício. Percebeu-se também que 87,56% dos 

consumidores entrevistados reconhecem mais cartão de crédito como facilidade de 

pagamento. Destes 62,10% compram a vista e apenas 18,82% compram no cartão de 

crédito.  

 

A loja de conveniência é apontada em primeiro lugar, por todos os postos 

pesquisados, pois destes 42,78% dos clientes afirmaram que gostariam de encontrar nos 

postos serviços como as lojas de conveniências.  

Os consumidores dos postos de combustíveis da BR e periferia, afirmaram que 

também um dos motivos que os levaram a comprarem nestes postos devido à estrutura física 

foi o horário do funcionamento, com 57,41% dos entrevistados, enquanto que 31,34% dos 

clientes dos postos do centro afirmaram as instalações físicas como motivo de comprarem 
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nestes postos devido à estrutura física. Estes também avaliaram a imagem da equipe dos 

postos como prestativos no atendimento aos clientes, com 52,43%, e os clientes dos postos 

do centro 46,27% afirmaram que a equipe do posto inspiram confiança aos clientes. 

 

Verificou-se também que 83,95% dos consumidores dos postos localizados no 

centro e BR 222 compram exclusivamente o que planejavam comprar. Em relação se eles 

compram acompanhados 68,49% dos clientes dos postos localizados na periferia, centro e 

BR afirmaram que compram sozinhos, e por fim, 76,24% dos entrevistados afirmaram que 

ninguém influencia na sua decisão de compra. 

 

 

6.3 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

      

O comportamento do consumidor sempre será uma área inesgotável a ser 

pesquisada, trabalhada e conhecida. A cada dia novos comportamentos são detectados, 

amplia-se a circulação e disseminação da informação e aquilo que era certo e conhecido 

passa a assumir inusitados e diferentes hábitos, mantendo a área sempre aberta a novos 

estudos e pesquisas. Portanto, surgem desta pesquisa as sugestões que seguem: 

 

 

• Representatividade dos aspectos físicos na elaboração de estratégia de 

marketing: em algumas fases deste trabalho, mais uma vez comprova-se a 

importância de aspectos físicos envolvendo o espaço, a funcionalidade, o 

conforto e o visual dos postos. Contudo, estes constituem uma área carente de 

estudos e pesquisas que sejam voltadas as características de cada ramo e setor. 

 

 

• Mensuração do grau de eficácia da estratégia: na área quantitativa, há a 

possibilidade de mensuração do que se ganha com uma estratégia eficaz- 

custo/benefícios- e quanto se perde praticando uma postura mercadológica não 

considerada integralmente pelo consumidor. 

 

• Adequação de estratégias mercadológicas: o processo de adequação estratégica 

constitui um espaço importante para pesquisas complementares. Até que ponto 
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e em que grau são necessárias adaptações nas estratégias propostas pelos 

proprietários dos postos. 

 

 

• Peculiaridade do ramo e sua implementação estratégica: no caso dos postos 

que passaram nos últimos anos por transformações profundas no tocante a sua 

imagem e visual, mudando de locais pouco limpos ou higiênicos, a verdadeira 

base de atendimento e apoio ao usuário. Ainda há muito a ser estudado, como 

forma de melhor otimizar este espaço e esta imagem a expectativa do cliente. 

 

Além destas recomendações, esse estudo permite ainda sugerir a realização de 

outras pesquisas sobre as transformações dos serviços prestados aos clientes nos postos de 

combustíveis, cujo tema tem sido pouco explorado. Levantamentos de dados estatísticos 

mais rigorosos e de maior amplitude podem ser de grande valia para que possamos testar 

modelos de gestão e organização do processo de venda e de adição de valor para os 

consumidores. Poderíamos obter resultados mais conclusivos sobre os fatores que podem 

influenciar na conquista do cliente e no ganho da concorrência neste setor econômico.  
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        UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
            FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E 

          CONTABILIDADE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 
          APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA                                     NÚMERO____                                                             

 
A. Dados Gerais: 

 
1- Sexo:   1.1 (  ) Masculino    1.2  (  ) Feminino 
 
2- Estado Civil:   2.1 (  ) Solteiro(a)         2.4 (  ) Viúvo(a) 
                            2.2 (  ) Casado(a)          2.5 (  ) Outros 
                            2.3 (  ) Separado (a)                              
3- Faixa etária: 
3.1 (  ) até 24 anos                     3.4 (  ) de 45 a 54 anos 
3.2 (  ) de 25 a 34 anos              3.5 (  ) acima de 54 anos 
3.3 (  ) de 35 a 44 anos                
 
4- Qual o seu nível de instrução:        4.1 (  ) Analfabeto  
                                                               4.2 (  ) Ensino Fundamental incompleto.                                 
                                                               4.3 (  ) Ensino Fundamental completo (1º. Grau) 
                                                               4.4 (  ) Ensino Médio completo (2º. Grau) 
                       4.5  (  ) Ensino Médio incompleto (2º. Grau) 
                                                               4.6 (  ) Superior incompleto/completo 
 
5. Qual a sua renda familiar:   5.1 (  ) R$ 350,00 a R$ 700, 00                5.5 (  ) R$ 1.751,00 a R$ 2.100,00        
                                                  5.2 (  ) R$ 701,00 a R$ 1.050,00              5.6 (  ) R$ 2.101,00 a R$ 2.450,00 
                                                  5.3 (  ) R$ 1.051,00 a R$ 1.400,00           5.7 (  ) R$ 2.451,00 ou mais. 
                                                  5.4 (  ) R$ 1.401,00 a R$ 1.750,00 
  
              B. Instrumento de Coleta de Dados. 
 
6. Geralmente que produtos/serviços você procura neste posto? (Escolha múltipla). 

 
     6.1 (  ) Combustível                                 6.5 (  ) Serviços de troca de frete 
     6.2 (  ) Troca de óleo                               6.6  (  ) Produtos variados (Bebidas, Cigarros, Gelos, entre outros) 
     6.3 (  ) Lubrificação                                 6.7 (  ) Outros__________________________________________ 
     6.4 (  ) Lavagem 

 
7. Com base na escala abaixo, indique o grau de importância que cada uma dessas variáveis tem para você 
quando decidiu comprar neste posto, dando uma nota de 1 a 4. Quanto mais próximo de “1” representa 
nenhuma importância; quanto mais próximo de “4” representa muita importância? 
 

7.1 Preço 1 2 3 4 
7.2 Prazo 1 2 3 4 
7.3 Lavagem  1 2 3 4 
7.4 Qualidade do Combustível 1 2 3 4 
7.5 Qualidade do Atendimento 1 2 3 4 
7.6 Localização 1 2 3 4 
7.7 Atendimento 24 Horas 1 2 3 4 
7.8 Troca de Óleo 1 2 3 4 
7.9 Lubrificação 1 2 3 4 
7.10 Variedade de Produtos 1 2 3 4 
7.11 Rapidez no Processo de Compra 1 2 3 4 
7.12 Aparência dos Funcionários 1 2 3 4 
7.13 Condições de Pagamento 1 2 3 4 
7.14 Credibilidade da Empresa 1 2 3 4 
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8. Você usa produto/serviço somente deste posto? 
 
    8.1 (  ) Sim        Vá para os itens 8.1.1 e 9 
    8.2 (  ) Não        Vá para o item 8.2.2 
  
  8.1.1 Se Sim, Por quê?                                                                                                        8.2.2 Se Não, Por quê? 
 
   8.1.1.1 (  ) Preço                                       8.1.1.8 (  ) Troca de Óleo                                8.2.2.1 (  ) Frequenta também outro posto 
   8.1.1.2 (  ) Prazo                                       8.1.1.9 (  ) Lubrificação                                   8.2.2.2 (  ) Emergência 
   8.1.1.3 (  ) Lavagem                                 8 .1.1.10 (  ) Variedade de Produtos                8.2.2.3 (  ) Empresa que trabalha mantém contrato 
   8.1.1.4 (  ) Qualidade do Combustível     8.1.1.11 (  ) Rapidez no Processo de Compra 8.2.2.4 (  ) Outros_________________ 
   8.1.1.5 (  ) Qualidade do Atendimento     8.1.1.12 (  ) Aparência dos Funcionários 
   8.1.1.6 (  ) Localização                             8.1.1.13 (  ) Condições de Pagamento 
   8.1.1.7 (  ) Atendimento 24 Horas            8.1.1.14 (  ) Credibilidade da Empresa 

 
9. Há quanto tempo você abastece nesse posto? 

 
     9.1 (  ) Menos de 1 ano 
     9.2 (  ) De 1 a 3 anos 
     9.3 (  ) De 4 a 6 anos 
     9.4 (  ) Acima de 6 anos 
 
10. Com que frequência você visita este posto?      
 
     10.1 (  ) Menos de uma vez por semana  
     10.2 (  ) Uma vez por semana   
     10.3 (  ) Duas vezes por semana  
     10.4 (  ) Mais de duas vezes por semana 
     10.5 (  ) Raramente 
 
11. Que facilidade de pagamentos este posto oferece? (Escolha Múltipla) 
 
     11.1 (  ) Cartão de Crédito                       11.4 (  ) Vale de Abastecimento 
     11.2 (  ) Cheques Pré-Datados                 11.5 (  ) Outros_______________________________________ 
     11.3 (  ) Cartas Fretes 
   
12.  Qual a forma de pagamento que você utiliza com frequência? 
 
     12.1 (  ) À Vista                                       12.4 (  )  Cartas Fretes 
     12.2 (  ) Cartão de Credito                       12.5 (  )  Vale de Abastecimento 
     12.3 (  ) Cheques Pré-Datados                 12.6 (  )  Outros________________ 
 
13. Que tipo de serviços você gostaria de encontrar neste posto? 
 
     13.1 (  ) Loja de Conveniência                13.5 (  ) Padaria 
     13.2 (  ) Locadora de Vídeo                     13.6 (  ) Borracharia 
     13.3 (  ) Farmácia                                     13.7 (  ) Outros___________________________________ 
     13.4 (  ) Oficina Mecânica 
  
14. Que tipo de variáveis este posto oferece em sua estrutura física que o faz comprar aqui? 
 
      14.1 (  ) Imagem do posto                                        14.4 (  ) Instalações físicas visualmente atraentes 
      14.2 (  ) Horário de funcionamento                          14.5 (  ) Outros______________________________ 
      14.3 (  ) Equipamentos modernos 
  
15. Como você avalia a imagem da equipe deste posto? 
 
      15.1 (  ) Inspiram confiança aos clientes                                     15.5 (  ) Prestam serviços imediatos 
      15.2 (  ) Aparência limpa                                                             15.6 (  ) Executam serviços sem solicitação 
      15.3 (  ) Prestativos no atendimento aos clientes                         15.7 (  ) Outros______________________ 
      15.4 (  ) Executam o serviço dentro do prazo prometido 
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16. Você compra neste posto, exclusivamente o que imaginava comprar? 
 
     16.1 (  ) Sim 
     16.2 (  ) Não             Vá para o item 16.1.1 
 
           16.1.1 Quais produtos ou serviços? 
 
      16.1.1.1 (  ) Óleo Lubrificantes                                                           16.1.1.4 (  ) Serviços de Lavagens 
      16.1.1.2 (  ) Combustível                                                                     16.1.1.5 (  ) Serviços de Troca de Óleo 
      16.1.1.3 (  ) Produtos Variados (Bebidas, Cigarros, Gelos, e.t.c)       16.1.1.6 (  ) Outros________________ 
 
17. Você geralmente compra... 
 
      17.1 (  ) Sozinho (a)                                                                        17.4 (  ) Acompanhado dos filhos 
      17.2 (  ) Acompanhado do companheiro (a)                                   17.5 (  ) Acompanhado de outros parentes 
      17.3 (  ) Acompanhado de amigos 
   
18. Quem pode influenciar na sua decisão de compra? 
 
      18.1 (  ) Companheiro (a)                                                               18.3 (  ) Amigos 
      18.2 (  ) Filhos                                                                                18.4 (  ) Ninguém/Não sofre influência 
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APÊNDICE B – Distribuição de F no nível 5% - Análise de Variância 

Fonte: Stevenson (1991, p. 263) 


