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RESUMO  

O mercado atual de lojas auto center é repleto de opções. Além da 
competitividade, os clientes são informados e exigentes. Esta pesquisa teve o objetivo 
de avaliar a satisfação dos clientes da empresa Tk Pneus Auto Center. Como objetivos 
específicos, buscou-se identificar o perfil dos consumidores; os atributos considerados 
de importantes pelos clientes; mensurar fatores de maior e menor grau de satisfação 
e sugestões de melhoria. No referencial teórico, são abordados conceitos de 
marketing, composto de marketing, comportamento do consumidor, satisfação de 
clientes, fidelização de clientes e marketing de relacionamento. O método de pesquisa 
foi de natureza quantitativa com objetivos descritivos. A coleta de dados foi por meio 
de telefonemas para clientes que frequentaram a loja entre janeiro e fevereiro de 2019. 
Os resultados são apresentados por meio de distribuições de frequência, média e 
desvio padrão. Os resultados da pesquisa demonstram que o nível de satisfação dos 
clientes entrevistados é satisfatório. A análise dos dados, percebe-se que os atributos 
que levam os consumidores a frequentar a oficina automotiva é atendimento e 
qualidade dos produtos. A pesquisa também identificou os fatores de maior satisfação: 
atendimento de vendas, qualidade dos produtos e variedade dos serviços. Os 
resultados da pesquisa contribuíram o aperfeiçoamento das atividades da empresa, 
conhecer e entender a percepção dos clientes para melhorar o relacionamento e 
fidelizá-los. 

Palavras-Chave: Satisfação de clientes. Comportamento do Consumidor. Loja Auto 
Center.   
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1 INTRODUÇÃO 

Com a rápida expansão do processo de globalização e aumento da 

competividade do mercado, se tornou vital organizações obterem conhecimento e 

informações sobre seu público alvo. Os atuais clientes são informados e exigentes, 

além disso, o mercado é repleto de opções, marcas, produtos e serviços. Assim, a 

permanência de qualquer empresa no mercado é cada vez mais difícil, desde modo, 

somente as organizações conseguirem satisfazer seus clientes com diferenciais, terão 

destaque no mercado.   

Esta diferenciação que as empresas buscam, na maioria das vezes é atingida 

através da satisfação de clientes, representada pelo atingimento das necessidades e 

expectativas do mesmo em relação ao produto ou serviço.  

Partindo-se da importância que a satisfação dos clientes representa para o 

sucesso de organizações, conquistar e manter clientes é fundamental para qualquer 

empresa se destacar no mercado. Ainda assim, os produtos que são considerados 

satisfatórios hoje, amanhã os mesmos podem ser considerados não satisfatórios, o 

que ressalta a importância da medição da percepção dos clientes. 
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A pesquisa de satisfação de clientes é uma ferramenta para coleta de 

informações que capta a percepção do cliente, por meio da avaliação da qualidade do 

que é oferecido pela empresa segundo o ponto de vista do cliente.  

O segmento que a TK Pneus Auto Center que atua é ramo automobilístico e 

seus principais produtos e serviços são trocas de pneus, venda e conserto de rodas 

de liga leve e de ferro, serviços de alinhamento, geometria e balanceamento, entre 

outros. 

No mercado em que a TK Pneus Auto Center se encontra, as empresas, em 

geral, procuram sucesso e reconhecimento, além de diversas características que as 

diferenciam no mercado. No entanto, isso nem sempre ocorre, principalmente em 

decorrência da acirrada concorrência. Assim, de alguma forma, elas precisam 

destacar-se diante às adversidades e, para isso, o primeiro passo a ser tomado é ter 

uma postura proativa e de atitude. A atitude constrói, através de detalhes que, quando 

juntos e sistematizados, criam um cenário ideal para a diferenciação perante aos 

concorrentes.  

De acordo com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande 

do Sul), o número de veículos em 2008 era de 4,1 milhões no Estado, passou para 

6,6 milhões em 2017, por consequência destes números, existe expectativa de 

aumento de demanda para reparos e revisões em oficinas auto center. Entretanto, 

ainda existe uma parcela de condutores ainda não conscientes da necessidade da 

revisão veicular para segurança ao conduzir, é fundamental a checagem de vários 

itens, como: nível de óleo do motor, calibragem e estado dos pneus, balanceamento 

e geometria, entre outros.     

No presente trabalho será apresentado conteúdo para avaliar o nível de 

satisfação dos clientes, em relação aos produtos, serviços, atendimento e fatores que 

levam os consumidores a frequentar a loja auto center. Analisando os aspectos 

relevantes pelo ponto de vista dos consumidores para sua satisfação em oficinas auto 

center.   
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1.1 Definição de tema 

Para Kotler e Keller (2012), satisfação de clientes é o sentimento de prazer pelo 

produto ou serviço atender suas expectativas, ou decepção resultante da comparação 

do desempenho esperado não alcançar as expectativas do cliente. Desta forma, se o 

produto satisfazer o que é esperado pelo cliente, ficará satisfeito, se desempenho não   

satisfazer o mesmo ficará insatisfeito.    

Para Kotler e Armstrong (2013), a maioria dos clientes insatisfeitos não 

compartilha seu problema com a empresa. Assim, é imprescindível medir com 

regularidade a satisfação de seus clientes, criando sistemas que incentivem os 

clientes a reclamar e dessa maneira, manter a organização informada sobre seu 

desempenho e como melhorá-lo. 

Para que uma empresa obtenha sucesso no mercado é importante conquistar 

e manter clientes, por isso as organizações devem atender seus consumidores de 

forma que suas necessidades e expectativas sejam sanadas. Essas são 

características essenciais para o atingimento da satisfação. Por fim, a definição de 

tema para este trabalho é satisfação de consumidores. 

1.1.1 Delimitação do tema 

O estudo foi realizado na loja matriz da empresa, apesar disso, a intenção é 

levar o conhecimento para as filiais da organização. A Comercial de Pneus, também 

conhecida por TK Pneus, atualmente, atende setores de varejo e atacado, sua matriz 

é localizada em Taquari, tem filiais em Santa Cruz do Sul (primeira inaugurada em 

2001), Venâncio Aires, Montenegro e em Lajeado, a última a ser inaugurada, em 2015. 

No setor de atacado e distribuição, a empresa atende outras revendas de pneus como 

borracharias, distribuidores, revendas e lojas auto center, desta forma este segmento 

não se relaciona com o cliente final dos produtos comercializados, não sendo aplicável 

o questionário de pesquisa presente.   
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1.2 Problema  

Atualmente o segmento de lojas auto center se encontra com diversas 

empresas, como também existe similaridade tanto em produto quanto aos serviços 

oferecidos. Sendo assim, é evidente que a organização em estudo possui grande 

concorrência como também uma gama diversificada de clientes, em perfis e classes 

sociais diferentes. A empresa ainda não realiza pesquisas de satisfação com seus 

fregueses mesmo sabendo da utilidade desta ferramenta de gestão para obter 

informações sobre opinião dos consumidores, visto a possibilidade da melhoria na 

tomada de decisão, surge a necessidade da implantação da pesquisa de satisfação.    

Diante do atual cenário de alta competitividade no ramo de lojas auto center, 

como a também a escassez na empresa de pesquisas em consumidores encontra-se 

o seguinte problema de pesquisa: 

Qual o nível de satisfação de clientes da loja matriz da TK Pneus Auto Center?   

1.3 Objetivos 

A seguir o objetivo geral e os objetivos específicos:  

1.3.1 Objetivo geral 

 Avaliar o nível de satisfação de clientes da loja matriz da TK Pneus Auto Center. 

1.3.2 Objetivos específicos 

A) Identificar o perfil de clientes da loja matriz da TK Pneus Auto Center; 

B) Identificar a partir de uma lista de atributos predeterminados, de maior 

importância a clientes da TK Pneus Auto Center; 



12 
 

 
 

C) Mensurar o grau de maior e menor satisfação em relação a variáveis 

predeterminadas na loja matriz da TK Pneus Auto Center;  

D) Propor sugestões de melhoria para a TK Pneus Auto Center, Loja matriz.  

 

1.4 Justificativa 

Este trabalho visa maior conhecimento sobre a percepção dos clientes da TK 

Pneus quanto ao grau de satisfação com relação ao atendimento, produtos e serviços. 

As informações obtidas neste estudo podem orientar decisões mais eficazes, com o 

intuito de atingir maior grau de satisfação dos clientes da loja auto center e, 

consequentemente, melhorar os resultados financeiros da organização.    

O estudo foi realizado devido à necessidade da empresa de adquirir 

conhecimento sobre seus clientes. No momento, a empresa não utiliza nenhuma 

ferramenta para pesquisa de satisfação, assim o estudo serve melhorar a organização 

e aperfeiçoar as atividades da empresa.     

Para a Univates, o trabalho contribui como base e referência bibliográfica para 

futuros projetos de pesquisa sobre satisfação de clientes.  

Para o estudante, justifica-se pôr em prática conhecimentos adquiridos ao 

longo da graduação de Administração de Empresas na Universidade do Vale do 

Taquari (UNIVATES). Além disso, contribuirá para maior ligação entre universidade e 

empresa, proporcionando maior conhecimento prático sobre o assunto de satisfação 

de clientes.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente capítulo apresenta a fundamentação teórica adotada para abordar 

o tema e o problema de pesquisa.  

2.1 Definição de marketing 

 Conforme Kotler e Armstrong (2013), o conceito de marketing é uma maneira 

administrativa e social pelo qual indivíduos e organizações obtêm o que necessitam e 

desejam por meio da criação e troca de valor com os outros.  

De acordo com a American Marketing Association, marketing “é o processo de 

planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição 

de ideias, bens e serviços a fim de criar trocar que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais” (CHURCHIL; PETER, 2012).  

 Para Cobra (2015) o marketing adota o ponto de vista do consumidor. 

Consequentemente, as decisões são apoiadas com base no que o cliente necessita e 

deseja. Em suma, o marketing é um processo que envolve tanto o planejamento 

quanto a execução do programa de colocar produtos ou serviços à disposição de 

possíveis compradores. Ainda conforme o autor, a essência do marketing é um estado 

da mente.  

Desta forma, as atividades de um administrador de marketing consistem em 

buscar informações de seu ambiente e, à luz dessas informações, adaptar o programa
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de composto de marketing para satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores visados (LAS CASAS, 1997). 

Segundo Rocha, Ferreira e Silva (2012), na grande maioria dos mercados, 

demanda e oferta são desiguais, ou seja, a demanda se forma de grupos de 

consumidores com características distintas entre si, logo, a oferta realizada por 

fabricantes apresenta certas diferenças. Logo, cada organização está sempre em 

busca do melhor ajuste entre produtos e serviços para determinados grupos de 

consumidores. A figura 1 ilustra um dos objetivos do marketing, a busca pelo melhor 

acoplamento entre a oferta e demanda.          

Figura 1 – O que faz o marketing 

 

Fonte: Rocha, Ferreira e Silva (2012) 

 Portanto, o marketing tem como objetivo direcionar igualmente os segmentos 

de oferta e demanda. Deste modo, o marketing estuda os desejos e necessidades dos 

consumidores, com a finalidade de proporcionar produtos e serviços que causem a 

satisfação. 
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2.1.1 Composto de marketing 

 O composto de marketing é uma combinação de ferramentas estratégicas 

usadas para criar valor para os clientes e alcançar os objetivos da organização 

afirmam Churchill e Peter (2012). O composto de marketing consiste em quatro 

elementos, descritos a seguir: 

 Produto: Algo oferecido por profissionais de marketing para clientes 

com o propósito de troca.  

 Preço: A quantidade de dinheiro ou outros recursos que deve ser dada 

em troca de produtos e serviços. 

 Ponto de distribuição: Os canais de distribuição usados para levar 

produtos e serviços ao mercado.   

 Promoção: Os meios pessoais e impessoais usados para informar, 

convencer e lembrar os clientes sobre produtos e serviços. 

2.1.2 Produto 

 Segundo Kotler e Armstrong (2013), produto é algo que pode ser oferecido a 

um mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e que pode satisfazer um 

desejo ou uma necessidade. 

 Para Churchill e Peter (2012), a aparência física do produto, além da 

embalagem e do rótulo, também pode influenciar o processo de compra do 

consumidor. Por conseguinte, a embalagem ou rótulo atrativo podem introduzir o 

produto no conjunto considerado do consumidor. Assim, um rótulo que apresenta os 

benefícios do produto pode induzir a uma avaliação positiva do produto, e talvez, fazer 

com que ele seja escolhido. 

   Conforme Costa e Crescitelli (2003), produto pode ser definido como tudo o que 

possa atender a uma necessidade, ser adquirido, satisfazer a um desejo e ser objeto 

de troca. Assim, um serviço médico, de hospedagem, transporte e outros, um político, 

um local, uma ideia, uma atividade de lazer, podemos considerar como produtos, com 

variação de características.   
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Rocha, Ferreira e Silva (2012) afirmam que, do ponto de vista do fabricante 

(oferta), o produto é o benefício (ou conjunto de benefícios) que é ofertado ao cliente, 

do ponto de vista de cliente (demanda), o produto é aquilo que ele percebe como lhe 

permitindo atender a determinadas necessidades e desejos.    

Conclua-se que o produto é algo tangível ou intangível, oferecido pelas 

empresas. Este produto deve satisfazer os desejos e necessidades dos 

consumidores. Em troca, a organização busca sua compensação financeira. 

2.1.3 Preço 

Para Las Casas (1997), o preço é determinante para dar valor às coisas e 

representa uma troca pelo esforço feito pela empresa por meio da alocação de 

recursos, capital, mão de obra e manufatura dos produtos comercializados. Para as 

organizações, o preço é importante. Além de representar o retorno nos investimentos 

realizados no negócio, é uma excelente ferramenta mercadológica.  

Conforme Churchill e Peter (2012), o preço é a quantidade de dinheiro ou 

recursos que as empresas pedem para o que é oferecido. A estratégia de preços 

influencia o comportamento de compra quando o consumidor está avaliando 

alternativas e chegando a uma decisão. 

Para Rocha, Ferreira e Silva (2012) o preço é um sinal que deve ser decifrado 

pela empresa de modo que busque lucro. Para os autores, o preço é uma 

compensação recebida pelos produtos e serviços que a empresa oferece. Entretanto, 

o consumidor pode interpretar o preço de várias formas, indicando descontentamento 

em caso de apreçamento incorreto de valor que deseja pagar, pode ser uma forma de 

declarar sua condição social pagando preços altos, ou ainda aceitar preços maiores 

em função de qualidade.   

Segundo Cobra (2015), o preço pode ser utilizado como uma estratégia quando 

as vendas estão declinando. Desta forma, o preço é uma arma estratégica importante 

sofrendo influências de várias frentes. Influenciado pela forma de produção da 

empresa, decorrente da eficiência dos processos produtivos, o que reflete nos custos 
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de produção. O preço ainda, é moldado pelas ações da concorrência, quando maior 

o número de concorrentes em um mercado, maior será a importância do fator preço. 

Portanto, o preço é algo determinante no processo de decisão de compra, pois 

pode indicar a qual grupo de consumidor o produto se destina, como também o valor 

que o consumidor deseja pagar por determinado produto ou serviço. Assim, uma boa 

determinação de preço poderá levar a empresa ao desenvolvimento e lucratividade. 

Caso contrário será capaz de levar a prejuízos e à falência.     

2.1.4 Praça (canais de distribuição) 

Para um produto chegar até o consumidor final, ele passa por diversos canais 

de distribuição, assim as organizações devem estar atentas quanto a forma de 

escoamento de suas mercadorias. Segundo Cobra (2015), ter um bom produto ou um 

bom serviço não basta, é necessário que ele chegue até o consumidor no menor 

tempo e nas melhores condições de exposição, custo e uso. 

Por isso, decidir estrategicamente a distribuição é essencial. Optando pela 

venda direta ou indireta, utilizando vendedores próprios, lojas próprias e 

representantes não vinculados à empresa; ora atuar de uma forma em um mercado e 

outra em outro mercado. O planejamento e estruturação da distribuição é um processo 

dos mais importantes no composto de marketing (COSTA; CRESCITELLI, 2003). 

 Para Churchill e Peter (2012), é a maneira como os produtos ou serviços são 

entregues aos mercados para se tornarem disponíveis para a troca. A disponibilidade 

de um produto é importante na decisão de compra, assim, um produto amplamente 

disponível ou fácil de comprar entrará no conjunto de interesse de mais consumidores.  

 No entendimento de Kotler e Armstrong (2013), as decisões de canal de 

distribuição influenciam todas as decisões de marketing. O sucesso de uma empresa 

não depende somente de seu desempenho, mas também da competitividade de todo 

seu canal de distribuição. Portanto, os canais de distribuição afetam fatores como 

preço de venda, força de vendas, decisões de comunicação, além da capacidade do 

canal ser compatível com a empresa.     
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Deste modo, os canais de distribuição são uma peça importante para qualquer 

produto tornar-se disponível para os consumidores. Os fatores tempo e custo também 

são relevantes no composto de marketing. Assim, o produto deve chegar ao cliente 

no menor tempo e custo. Dado isso, toda organização deve escolher o canal de 

distribuição que atenda às suas necessidades, para, assim alcançar a satisfação de 

seus clientes.    

2.1.5 Promoção   

  Conforme Churchill e Peter (2012), promoção ou comunicação refere-se à 

como os profissionais de marketing informam, convencem e lembram os clientes 

sobre os produtos e serviços. Suas mensagens podem lembrar os consumidores de 

que eles têm um problema e que o produto pode resolvê-lo. 

 A promoção visa obter a simpatia para ideias, produtos, serviços e pessoas. 

Um anúncio é uma mensagem específica que uma organização adota para persuadir 

uma audiência. Criar clientes é o principal objetivo da propaganda (COBRA, 2015).  

Para Las Casas (1997), a propaganda é extremamente importante para as 

atividades mercadológicas. Através promoção é possível familiarizar clientes, criar 

imagem de credibilidade, lançar novos produtos, estimular demanda, criar lealdade de 

marca, enfatizar características dos produtos, entre outros propósitos.  

 Rocha, Ferreira e Silva (2012), afirmam que é necessário que as organizações 

façam dos vários instrumentos de comunicação disponíveis no mercado, seja para 

falar com seus consumidores-alvo, como também falar sobre si mesmas, seus 

produtos e suas marcas, de modo a obter adoção, preferência e, se possível, lealdade. 

 Em suma, a promoção é como o produto é exposto e comunicado aos clientes, 

serve para informar e convencer o cliente do está sendo oferecido pela organização 

poderá satisfazer suas necessidades e desejos. Como resultado, a promoção é 

relevante tanto para imagem do produto, quando a para imagem da empresa na mente 

do consumidor, pois, é importante para organização criar um relacionamento com a 

marca, para repetições de compra. 
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2.2 Comportamento do consumidor 

 Para Churchill e Peter (2012), o comportamento do consumidor é influenciado 

por seus pensamentos, sentimentos, ações e as influências sobre eles que 

determinam mudanças. 

 Desta forma, para entender o comportamento do consumidor, é necessário 

conhecer as pessoas, seus desejos, suas necessidades, e até mesmo, suas fantasias. 

Compreender como e por que as pessoas compram é essencial para qualquer 

organização (COBRA, 2015). 

 Solomon (2011), também salienta que compreender o consumidor é importante 

para profissionais de marketing poderem categorizá-los de acordo com suas 

dimensões, como uso de produtos, aspectos demográficos (aspectos objetivos de 

uma população, como idade e gênero) e psicografia (características psicológicas e de 

estilo de vida).  

 Mesmo obtendo uma categorização dos clientes Rocha, Ferreira e Silva (2012) 

destacam que as preferências dos consumidores mudam constantemente em função 

da alteração de crenças, atitudes e comportamentos. Em consequência disso, para 

compreender o consumidor é necessário um estudo constante para qualquer empresa 

conhecer as preferências de clientes, e assim oferecer produtos de acordo as 

necessidades.   

 Portanto, o comportamento do consumidor está em constante mutação, tendo 

em vista que o mesmo pode ser influenciado de várias formas. O que é vendido pelas 

organizações hoje pode satisfazer um cliente, porém, amanhã poderá não satisfazer 

mais, pois, seu interesse foi direcionado para outro produto ou serviço. Desta maneira, 

comunicar-se com os clientes e pesquisar seu comportamento, é a forma de descobrir 

suas preferências e, consequentemente, atingir sua satisfação.    

            

 O comportamento do consumidor é dividido em quatro fatores que podem 

influenciar o processo de compra: fatores culturais, sociais, pessoais e os psicológicos 

descritos a seguir (KOTLER; ARMSTRONG, 2013). 
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2.2.1 Fatores culturais 

 Para Kotler e Armstrong (2013), cada pessoa pertence a algum grupo da 

sociedade possuinte de uma cultura que influencia o comportamento de compra, 

podendo variar de uma localidade a outra. Assim, os profissionais de marketing devem 

estar sempre tentando identificar as diferenças culturais de suas áreas de atuação 

para descobrir novas necessidades.  

A necessidade dos profissionais de marketing em obter conhecimento sobre a 

cultura de seus clientes é evidenciada por Cobra (2015). Conforme autor, a cultura é 

o principal determinante do comportamento e dos desejos da pessoa. Após o 

nascimento, os indivíduos adquirem valores e percepções, definem preferências e 

moldam seu comportamento 

   Segundo Churchill e Peter (2012), as pessoas expressam sua cultura ao 

afirmar que valorizam determinadas coisas e, indiretamente, em costumes e práticas 

que refutam esses valores. Compreender o que a cultura dos consumidores valoriza, 

é indispensável para o alcance da satisfação do cliente.    

 Todo indivíduo possui cultura. Desde o nascimento seu comportamento é 

moldado conforme os valores e costumes dos grupos socais nos quais faz parte. Da 

mesma forma, o comportamento de compra do indivíduo tende possuir os mesmos 

hábitos que pessoas possuintes da mesma cultura. Possuir entendimento das 

culturas, sobre o que elas pensam, além de suas necessidades é valioso para as 

empresas propor produtos e serviços de gerem satisfação.    

2.2.2 Fatores sociais  

 Na vida moderna, o consumo é, sobretudo, um fenômeno social.  Assim, 

vivemos em uma sociedade do consumo. Ele é essencial na vida moderna pelos 

desejos de grupos se distinguirem dos demais, assim como um importante sistema 

classificatório (ROCHA; FERREIRA; SILVA, 2012). 
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 Para Cobra (2015), uma forma eficiente de classificação dos padrões de 

consumo é por meio das classes sociais das pessoas. Apesar disso, um podre não 

pode transmitir riqueza, mesmo sendo possível. Pessoas de classe mais elevada, 

mesmo sem dinheiro, não pode perder seu “estilo de vida”, esses fatores sociais 

geram influência do comportamento do consumidor. 

Conforme Kotler e Keller (2012), o comportamento de compra do consumidor é 

influenciador por fatores sociais, como grupo de referência, família, papéis sociais e 

status, que serão descritos a seguir. 

2.2.2.1 Grupo de referência 

 Para Rocha, Ferreira e Silva (2012), o grupo de referência serve como um 

indicador de valores para um indivíduo, sendo como um guia nas atitudes e 

comportamentos de compra. Todos sofrem influências de um ou mais grupos de 

referência no decorrer da vida.  

Além de influências como indicador de valores, atitudes e comportamentos de 

compra, o grupo de referência também são pessoas para as quais um indivíduo olha 

como base para sua autoavaliação ou como fonte de padrões pessoais. Grupos de 

referência afetam as compras do consumidor porque influenciam a informação e os 

níveis aspiracionais que ajudam a estabelecer os padrões do consumidor (KERIN et 

al, 2007). 

Os grupos de referências são formados por pessoas que influenciam os 

pensamentos, sentimentos e pelos indivíduos que na qual pertence. Em muitos 

consumidores existe a limitação de alternativas de compra àquelas que o grupo de 

referência valoriza (CHURCHILL; PETER, 2012). 

Muitos consumidores possuem o desejo de “adequar-se” ou de identificar-se 

com indivíduos ou grupos desejáveis é sua motivação para compras ou atividades. 

Visto isso, existe importância dos grupos de referência para muitos indivíduos, é algo   

fundamental no estudo do comportamento do consumidor. (SOLOMON, 2010). 
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2.2.2.2 Família 

Cobra (2015) afirma que o fator familiar é uns dos traços de maior influência no 

comportamento de consumo das pessoas, pois, são hábitos transmitidos de geração 

para geração, forma de alimentação, roupas, bebidas, outros produtos e serviços têm 

seu consumo influenciado por membros da família.       

 Para Honorato (2004), o ciclo de vida da família é um fator determinante no 

processo de compra do consumidor, considerando a base efetiva da segmentação 

demográfica de mercado e pelo papel dos membros da família no processo de tomada 

de decisão. Na visão do autor, o ciclo de vida da família inclui nove estágios, cada 

qual com suas características de consumo. 

Segundo Kotler e Armstrong (2013) para atingir a satisfação de clientes, os 

profissionais de marketing devem conhecer além dos hábitos da família como também 

a influência do marido, da esposa e dos filhos na compra de diferentes produtos e 

serviços. A seguir é demonstrado o ciclo de vida das famílias e características de 

consumo.  

Figura 2 – Ciclo de vida das famílias (CVF) e características de consumo 

 

Fonte: Honorato, 2004 
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 Não são todas famílias que passam por todos estágios, ou mesmo nessa 

ordem, principalmente em razão das diversas estruturas que as famílias modernas 

apresentam. Deste modo, o ciclo de vida é um importante referencial para os 

profissionais de marketing identificarem como os desejos e as necessidades mudam 

durante o processo de amadurecimento da família (HONORATO, 2004). 

2.2.2.3 Papéis sociais e status 

Um papel social consiste nas atividades que se espera que uma pessoa 

desempenhe, assim, cada papel, implica em um status. Deste modo, estes indivíduos, 

ao escolhem produtos e serviços, comunicam seu papel e status (KOTLER; KELLER, 

2012).  

Conforme Rocha, Ferreira e Silva (2015), todo grupo social tem hierarquia de 

status. Nas sociedades modernas existe a tendência de equidade informalidade. 

Apesar de ainda existente, a hierarquia social pode ser atribuída (por exemplo, por 

nascimento), ou adquirida (por exemplo educação). 

Portanto, para cada papel social existe um status. O papel são atividades 

esperadas que os indivíduos desempenhem, o seu status será sua posição na 

hierarquia, sendo determinante para sua influência nas escolhas.  Sendo assim, com 

seu papel social e status, o consumidor irá comprar seguindo a tendência apropriada 

para sua posição, exercendo influência nos consumidores ao seu redor.  

2.2.3 Fatores pessoais 

 O comportamento do consumidor é influenciado por características pessoais, 

idade, circunstâncias econômicas, personalidade e autoimagem, estilo de vida e 

valores (KOTLER E KELLER, 2012). 

 Para Cobra (2015), outro fator pessoal que age nos consumidores é a classe 

social, que é caracterizada por renda pessoal ou familiar acrescida de patrimônio, 

somando educação e ocupação que em que o indivíduo exerce. Desta forma, a junção 
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de renda e atividades sociais é denominado sua classe social, fator determinante em 

segmentação de mercado e comportamento do consumidor.  

2.2.4 Fatores Psicológicos 

 De acordo com Samara e Morsh (2005), para satisfazer suas necessidades ou 

atingir suas metas, todo indivíduo é orientado por uma força energética interna: a 

motivação humana. A motivação se relaciona com o esforço para alcançar qualquer 

objetivo. Esse fator é determinante nas decisões de compra. Desta forma, a 

organização deve ter o conhecimento e estudo da motivação de seu cliente para obter 

bom rendimento.   

A percepção para Kotler e Armstrong (2013), é um processo psicológico 

influenciador no comportamento do consumidor, pois é maneira pelo qual uma pessoa 

seleciona, organiza e interpreta as informações para formar uma visão significativa do 

mundo.   

 Em síntese, a decisão de compra não é um ato isolado. O fator psicológico tem 

forte atuação no momento da compra, na mente do consumidor vem uma série de 

fatos anteriores. Em poucos segundos, sua mente é tomada de informações. Assim, 

ele decide rejeitar ou aceitar a oferta. No momento da decisão de compra, é quando 

o consumidor tem maior percepção de um produto ou serviço, processo que será 

descrito no capítulo a seguir (COBRA, 2015).  

2.3 Processo de decisão de compra 

Segundo Kotler e Armstrong (2013), o processo de compra começa muito antes 

da compra em si e perdura por muito tempo depois. Os profissionais de marketing 

precisam se voltar para todo processo de compra e não simplesmente para o estágio 

de decisão de compra. Na Figura 3 a seguir é descrito os estágios de processo de 

decisão de compra conforme o conceito de Kotler e Armstrong (2007). 
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Figura 3 – Processo de decisão do comprador 

 

Fonte: Kotler, 2007 

 Rocha, Ferreira e Silva (2012), afirmam que o processo de decisão de compra 

envolve aspectos psicológicos que podem influenciar o consumidor. O modelo acima 

representa a sob a perspectiva da psicologia cognitivista, isto é, a decisões dos 

consumidores são racionais e conscientes, seu comportamento é formado por meio 

de objetivos e informações.     

Para Cobra (2015), as decisões de compra podem ser tomadas tanto 

individualmente quanto coletivamente. O comprador poderá ser um ser solitário por 

natureza, pois no momento da compra está sozinho e não tem ninguém para pedir 

opinião. Em consequência disso, é o estudo do comportamento de compra da dona 

de casa, do comprador industrial e até mesmo do comprador governamental, são 

informações validadas para as empresas.   

2.3.1 Reconhecimentos da necessidade  

 Conforme Kerin et al. (2007) o reconhecimento do problema é o passo inicial 

na decisão de compra, é a percepção de uma diferença entre o ideal de uma pessoa 

e as situações atuais, o suficiente para disparar uma decisão.  

 Segundo Kotler e Armstrong (2013), o processo de compra tem início com o 

reconhecimento da necessidade ou problema. Essa necessidade pode estimulada por 

impulsos internos naturais de uma pessoa (fome, sede), e impulsos externos 

(propagandas, círculo social).    

 Quando os consumidores percebem que têm uma necessidade, o impulso 

interior para atendê-la é chamado de motivação. As organizações devem estar atentas 

para saber o que motiva seus consumidores para atender suas motivações 

(CHURCHILL; PETER, 2012).  
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2.3.2 Busca por informações 

 Depois que o consumidor reconhece um problema ou necessidade, ele carece 

de informações, o indivíduo precisa referencias para tomar sua decisão. O processo 

pelo qual o consumidor pesquisa o ambiente à procura de informações adequadas 

sobre seu problema ou necessidade é definido como fase de busca por informações 

(SOLOMON, 2010).    

 Honorato (2004), neste estágio o comprador se empenha em buscar 

informações ativas ou passivas, dependendo de sua motivação, para a aquisição do 

produto ou serviço. A informações podem ser pessoais que avaliam e legitima, ou por 

meios comerciais que informam e convencem. Com base nas informações, o 

comprador consegue considerar as somente as opções que possam satisfazê-lo.  

De acordo com Kotler e Keller (2012), a busca por informações dos 

consumidores poderá provir de quatro grupos: 

 - Pessoais: Família, amigos, vizinhos, conhecidos. 

- Comerciais: Propagandas, sites, vendedores, representantes, embalagens, 

mostruários. 

- Públicas: Meios de comunicação de massa, organizações de classificação de 

consumo. 

- Experimentais: Manuseio, exame, uso do produto. 

2.3.3 Avaliação das alternativas 

 Após o cliente possuir fontes de informação é identificado várias marcas de um 

produto que poderiam satisfazer suas necessidades. Por meio do processo de 

avaliação de alternativas, os consumidores tentam identificar a compra que lhes trará 

o maior valor (CHURCHILL; PETER, 2012).  

 Para Cobra (2015), na avaliação das alternativas, a influência da marca é 

determinante quando existem várias marcas de um mesmo produto, prevalecerá a 
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marca mais lembrada no mercado. Quando o fator tempo for importante, o cliente 

tende a tomar a decisão de compra para alternativa de solução mais rápida. Quando 

o fator preço for importante, o produto de melhor alternativa de preço e qualidade, terá 

preferência.    

 Samara e Morsh (2005), mencionam que na avaliação das alternativas, a 

satisfação emocional de cada opção de compra é uma percepção. E pode ser 

estimulada pela maneira como o fabricante retrata seu produto e o interliga com uma 

imagem. Os produtos podem ser avaliados de acordo com seu potencial de oferta de 

prestígio ou sucesso.  

2.3.4 Decisão de compra 

 Para Kotler e Keller (2012), no processo de avaliação, o comprador fica ciente 

das marcas disponíveis e cria suas preferências. Ao formular sua intenção de compra, 

ele passa por cinco subdecisões: 

- Decisão por marca; 

- Decisão por revendedor; 

- Decisão por quantidade; 

- Decisão por ocasião; 

- Decisão por forma de pagamento;      

O momento da decisão de compra é quando o cliente decide comprar ou não o 

que deseja. O consumidor poderá tomar a decisão de compra rapidamente, 

principalmente em caso de liquidação. Em caso de nenhuma das opções identificadas 

satisfazer as necessidades do indivíduo, a compra será cancelada, ou adiada se for 

decidido economizar dinheiro (CHURCHILL E PETER, 2012).  

O processo decisório de compra também é influenciado pela formação do 

hábito de compra. Quando é formado o hábito, o consumidor não passa por todo o 

processo decisório descrito anteriormente, ele realiza automaticamente a compra. 

Além disso, decisão de compra pode ser de forma impulsiva não planejada isso ocorre 
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quando a compra é associada às ideias de irresponsabilidade e descontrole, seja sem 

existir necessidades (ROCHA; FERREIRA; SILVA, 2012). 

2.3.5 Comportamento pós-compras 

 Segundo Cobra (2015), o processo de decisão do comprador não termina após 

a compra. A experiência de compra e uso de produtos possibilita a geração de 

informações para futuras compras. Por isso, é fundamental acompanhar e medir o 

grau de aceitação ou rejeição no pós-compra. As organizações devem pesquisar para 

avaliar como o comprador está sentindo o produto. 

 Conforme Churchill e Peter (2012), uma das fases decisivas para os 

profissionais de marketing é a avaliação pós-compra, pois, se um consumidor tem 

várias experiências favoráveis, poderá desenvolver lealdade a empresa. Além do 

mais, os consumidores podem conversar com e influenciar familiares, amigos e 

conhecidos sobre suas experiências de compra e uso de produtos.    

 Para Kotler e Armstrong (2013), o que determina se o comprador está satisfeito 

ou insatisfeito com a compra está na relação entre expectativas do consumidor e 

desempenho percebido do produto.  Se o produto não atender às expectativas, o 

consumidor fica insatisfeito, se atender às expectativas, ele fica satisfeito, se 

ultrapassa as expectativas, ele fica encantado.  

2.4 Satisfação de clientes 

 Para Las Casas (1997), devido a uma valorização maior do consumidor no 

processo de comercialização, a divulgação das técnicas de qualidade total que se 

iniciam com a compreensão das expectativas dos consumidores. Do mesmo modo, 

há maior valorização do consumidor devido à concorrência acirrada encontrada em 

certos mercados.  

 Imediatamente após a compra, o cliente formula sua opinião referente ao que 

foi adquirido. Rocha, Ferreira e Silva (2012), afirmam que a satisfação de clientes 

ocorre com base no julgamento do consumidor, se o produto atendeu (ou superou) 
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suas expectativas. A satisfação, também pode ser vista como um estado psicológico 

do consumidor, resultante da sua experiência de compra satisfatória.  

Segundo Kotler e Armstrong (2013), satisfação do cliente é importe para 

construir relacionamento duradouro, essencial para mantê-los, cativá-los e colher 

seus benefícios ao longo do tempo. Clientes satisfeitos repetem a compra, 

recomendam para outras pessoas, não presentam atenção às outras marcas nem aos 

menos as propagandas e possuem menor tendência em comprar menos produtos de 

outras empresas. 

Para satisfazer os clientes é necessário investigar suas necessidades e 

desejos, com a finalidade de saber o que oferecer de produtos e serviços. É importante 

saber o que consumidor busca em um produto ou serviço, isto é, o valor para ele. 

Deste modo, satisfazer um cliente é oferecer o que ele deseja e da maneira que ele 

anseia (COBRA, 2015). 

 2.5 Fidelização de clientes 

 Após a satisfação do cliente, a organização pode dar um passo a mais no 

relacionamento com o cliente. A construção da fidelização é o momento no qual o 

cliente retorna para mais compras.  

 Segundo Kotler e Armstrong (2013) a fidelização de clientes é quando ele 

permanece fiel e fala favoravelmente sobre a empresa e seus produtos por longo 

prazo. Ainda conforme os autores, uma boa gestão de relacionamentos cria o 

encantamento com o cliente e consequentemente a fidelização. 

Para o processo de fidelização de clientes, Churchill e Peter (2012) comentam 

que fontes de informação como vendedores e sites na internet são úteis sobre como 

utilizar o produto corretamente, sobre lançamentos e ou produtos em 

desenvolvimento. Nestas fontes de informação também é possível coletar 

informações sobre o que é valorizado pelos clientes, e relatos de suas experiencias 

com os produtos.  
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Conforme Cobra (2015), fidelizar clientes não é apenas descobrir o ele quer e 

o que deseja, pois, a maioria das pessoas não sabem o que querem. Desta forma, 

cabe à empresa investir em pesquisas motivacionais e tecnológicas, e para vencer a 

concorrência é preciso melhorar continuamente o desempenho dos produtos e 

serviços da empresa. 

2.6 Marketing de relacionamento 

 Para manter e fidelizar clientes, o marketing de relacionamento entra como um 

grande aliado neste processo. Marketing de relacionamento é criar, conquistar e 

manter clientes, estabelecendo relacionamentos mutuamente satisfatórios de longo 

prazo com partes-chave, como clientes, fornecedores e distribuidores, a fim de ganhar 

e reter sua preferência e seus negócios (COBRA, 2015). 

 Para ganhar e reter preferência em mercados, Solomon (2011), diz que mais 

que nunca as organizações devem empenhar-se em definir segmentos de clientes e 

ouvir as pessoas em seus mercados. Assim, a filosofia do marketing de 

relacionamento interage com os clientes regularmente e lhe dão razões para manter 

um elo com a empresa ao longo do tempo. O foco nos relacionamentos é ainda mais 

vital durante épocas de crises econômicas pelas quais temos passado. Quando o 

momento é difícil, as pessoas tendem a se basear no apoio dos bons amigos. 

 Para Gummesson (2010), o marketing de relacionamento é constituído de   

relacionamentos, redes e interação. Para acontecer um relacionamento, é necessário 

que ao menos duas partes estejam em contado. Uma rede é um conjunto de 

relacionamentos de muitas partes, como é demonstrado na Figura 3. Quando as 

partes entram em contado entre si, ocorre uma interação.   
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Figura 4 – Uma rede de relacionamentos 

 

Fonte: Gummesson (2010). 

Para obter um melhor relacionamento com clientes, segundo Rocha, Ferreira e 

Silva (2012), o uso de tecnologia de sistemas de gerenciamento da relação do cliente 

se torna cada vez mais importante. Com o uso de sistemas é permitida a aquisição e 

uso de dados e informações dos clientes para tomada de decisão direcionada aos 

seus interesses, desejos e especificidades. Assim, com os avanços da internet, o 

relacionamento não é somente presencialmente com os clientes, mas também por 

meio de sites, e-mail, mídias sociais, blogs e mídias móveis, que ao mesmo tempo 

possibilita maior precisão na coleta de dados sobre as preferências e como oportuniza 

ações mais diretas e customizadas. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 O presente capítulo tem como objetivo descrever os procedimentos 

metodológicos, como será realizado o trabalho. Segue apresentado o tipo de 

pesquisa, caracterização quanto aos objetivos, quanto ao modo de abordagem, 

quanto ao procedimento técnico, à população, amostra de pesquisa, plano de coleta 

de dados, tratamento e análise dos dados coletados e, por fim, as limitações do 

método.   

 Segundo Mattar (2017), durante a observação da realidade, a construção de 

hipóteses, as experiências para comprovar a veracidade dessas hipóteses e 

generalização das teorias científicas, alguns procedimentos são repetidos e 

aperfeiçoados nas ciências, procedimentos denominados métodos. 

 Para Marconi e Lakatos (2017), o método é o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que permitem com maior segurança e economia alcançar o 

objetivo com conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.  

Assim explica-se o método a seguir. 
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3.1 Tipo de pesquisa                    

Conforme Gil (2017), classificar pesquisas é uma tarefa importante, com ela é 

possível melhor organização dos fatos e consequentemente seu entendimento.  Com 

a classificação, é oportunizado reconhecer as semelhanças e diferenças entre as 

modalidades de pesquisa. Assim, com a definição do tipo de pesquisa, o estudante 

tem disponível mais elementos para decidir acerca de sua aplicabilidade e solução 

dos problemas propostos pelo trabalho. 

O presente estudo apresenta natureza quantitativa, operacionalizado por 

intermédio de um levantamento de dados, que na qual foi buscado informações sobre 

clientes da empresa escolhida pelo estudante para aplicação da uma pesquisa de 

satisfação.  

3.1.1 Caracterização quanto aos objetivos 

 Quando aos objetivos, o estudo é descritivo. Conforme Gil (2017), as pesquisas 

descritivas almejam descrever as características de determinada população ou 

fenômeno. Este tipo de pesquisa pode ser elaborado com a finalidade de identificar 

possíveis relações entre variáveis. Ainda, segundo o autor, as pesquisas com 

objetivos profissionais em grande parte podem ser classificadas como descritivas. 

 Para pesquisas descritivas, Marconi e Lakatos (2017), é comum investigar as 

características de um grupo, considerando idade, sexo, procedência, nível de 

escolaridade, nível socioeconômico etc.   

 O estudo é do tipo descritivo, visto que foi apresentado as características do 

grupo de consumidores de uma loja auto center da região do Vale do Taquari, com o 

objetivo de identificar a satisfação dos consumidores da empresa.        
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3.1.2 Caracterização quanto ao modo de abordagem 

  Em relação ao modo de abordagem, a pesquisa é quantitativa. Segundo 

Marconi e Lakatos (2017), em pesquisas quantitativas são coletadas amostras amplas 

e de informações numéricas. Este tipo de pesquisa também é chamado de 

observação de campo, possuem como objetivo explorar e descrever fenômenos, 

ambientes, aspectos da vida social de um grupo. 

 O estudo foi apresentado de forma descritiva, com aplicação de questionários 

em um grupo de consumidores, tendo como objetivo identificar o nível de satisfação 

deles por meio de uma amostragem, assim a pesquisa quantitativa se faz necessária 

para mensurar a percepção dos clientes da empresa pesquisada.  

3.1.3 Caracterização quanto aos procedimentos técnicos 

 Quanto aos procedimentos técnicos, a presente pesquisa foi por levantamento, 

através de questionários padronizados. Para Gil (2017), este tipo de pesquisa é 

caracterizado pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer. Ainda conforme o autor, o formato de pesquisa levantamento na maioria 

dos casos é selecionado uma amostra significativa de todo o universo. Os resultados 

obtidos com base na amostra são projetados para a totalidade do universo.    

De acordo com Marconi e Lakatos (2017) para pesquisas quantitativas são 

muitos delineamentos possíveis, entre eles para coleta de dados científicos, está o 

levantamento ou survey. Nesta modalidade de pesquisa, o pesquisador possui um 

questionário previamente preparado, que será aplicado diretamente aos participantes.   

Segundo Gil (2017), a principal vantagem de levantamentos é a de que, por 

causa dos dados serem obtidos mediante interrogação, é obtido um conhecimento 

direto da realidade. Além disso, esse delineamento de pesquisa possui custos 

relativamente baixos, ademais os dados podem ser obtidos com rapidez. 
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A pesquisa é um levantamento de dados, por meio de questionários 

padronizados, com o intuito de responder os objetivos propostos no trabalho, 

aplicando entrevistas aos clientes da empresa. 

3.2 População da pesquisa 

 No entendimento de Rocha, Ferreira e Silva (2012) população alvo é definida 

como “a totalidade de elementos que compõem o grupo que se deseja estudar e do 

qual será extraída a amostra”. 

 Segundo os autores Cervo, Bervian e Da Silva (2007), população pode se 

referir a um conjunto de pessoas, de animais ou de objetos que representem a 

totalidade de indivíduos que possuam as mesmas características para um estudo. Os 

autores ainda complementam que a pesquisa é realizada com uma parte 

representativa da população, sendo retirado uma amostra.   

 Para Martins (2007), obter a informações de toda população nem sempre é 

possível. Limitações de tempo, custo e as vantagens do uso das técnicas estatísticas 

de inferências justificam o uso de planos amostrais. Desta forma, a pesquisa deve 

visar amostras significativas, ou seja, a que represente o melhor possível toda a 

população.   

 Conforme Rossi e Slongo (1998), a população deve constituir-se de clientes 

com experiência recente com a empresa, ao máximo seis meses da última compra. 

Para que o cliente tenha mais certeza acerca dos aspectos positivos e negativos 

decorrentes da interação com a empresa avaliada. 

Para este trabalho, foi pesquisada a satisfação dos clientes da loja matriz da 

TK Pneus Auto Center de forma não probabilística. A população em que o estudo será 

aplicado, segundo administradores da empresa, é em média de 300 clientes ao mês. 

Assim, a amostragem que o presente trabalho abordou de clientes que realizaram a 

última compra há no máximo dois meses.   

Segundo Martins (2007, p 123) pesquisa de forma não probabilística são 

amostragens em que há uma escolha deliberada dos elementos da amostra. Não é 
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possível generalizar os resultados para a população, pois amostras não 

probabilísticas não garantam a representatividade da população. 

3.3 Plano de coleta de dados 

 Em vista do presente estudo ser um levantamento, Gil (2017) explica que para 

esta modalidade de pesquisa a coleta de dados é por meio de técnicas de 

interrogação: o questionário, a entrevista e o formulário. 

 Conforme Rocha, Ferreira e Silva (2012), a decisão sobre como coletar os 

dados deve levar em conta diversos aspectos, o entre os quais: características da 

população, quantidade de informações que se pretende obter no estudo, conteúdo e 

forma das perguntas, disponibilidade de tempo e recursos para a pesquisa.  

 Segundo Rossi e Slongo (1998), quando a coleta de dados é por meio de 

entrevistas pessoais, o cliente tende a sentir-se mais confortável em responder às 

questões formuladas. Eles sentem-se menos constrangidos em uma situação um a 

um.  

 A coleta de dados para a pesquisa foi realizada por meio de telefonemas, os 

questionários foram aplicados para clientes que frequentaram entre janeiro e fevereiro 

de 2019. O selecionamento e entrevistas de clientes foram realizados pelo estudante 

autor do presente trabalho, o contados telefônicos foram realizado ao longo mês de 

março em horários comerciais, em que o estudante se identificava como aluno da 

Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), o cliente era questionado se teria 

disponibilidade  para responder, em caso contrário foi realizado agendamentos. O 

tempo em médio de dispendido para a aplicação do questionário foi em média de 5 

minutos. A decisão de coletar as informações com entrevistas por ligação telefônica, 

foi em função do baixo custo, além facilidade na comunicação. 
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3.4 Tratamento e análise dos dados coletados 

Segundo Marconi e Lakatos (2017, p 342), a análise de dados pressupõe a 

quantificações dos eventos pesquisados para, em etapa posterior, realizar sua 

classificação, mensuração e análise.  

Para Gil (2017), no processo de análise dos dados é envolvido processos 

como: codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. Ainda 

conforme o autor, na análise dos dados há necessidade de cálculos estatísticos. Para 

todos estudos do tipo levantamento deve serem utilizados percentagens, médias, 

correlações etc.  

Conforme Rossi e Slongo (1998), para analisar e interpretar os resultados de 

pesquisa de satisfação de clientes, além da análise descritiva, baseada em valores 

absolutos e percentuais. 

Para o tratamento dos dados optou-se pela escala intervalar de cinco pontos. 

Com essa escala permite comparar diferenças entre as variáveis medidas. As cinco 

categorias oferecem alternativas para que o cliente expresse total ou parcial 

satisfação. 

Por meio do tratamento e análise dos dados coletados, o trabalho buscou-se 

identificar o nível de satisfação dos clientes da empresa Tk Pneus Auto Center 

localizada em Taquari. A forma do tratamento dos dados foi por meio de distribuições 

de frequência, média e desvio padrão, calculados por intermédio do programa 

Microsoft Excel. 

3.5 Limitação do método 

Para Gil (2017), levantamentos apresentam limitações. A limitação mais 

presente refere-se à percepção que as pessoas têm de si mesmas, pois a percepção 

é subjetiva, há diferença entre o que as pessoas fazem ou sentem e o que elas dizem 

a esse respeito, como consequência é em dados distorcidos. 
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 Os limitadores deste trabalho é a impossibilidade de pesquisar em totalidade a 

população em função de tempo, como também se tratar de uma amostragem não 

probabilística. Além disso, a pesquisa engloba as atividades de serviços e produtos. 

Muitos clientes não possuem a necessidade dois itens citados, desta forma muitos 

não possuem capacidade de opinar em totalidade a pesquisa, ficando de fora da 

relação de clientes pesquisados.                                                                                                                                 

Deste modo, os resultados desta pesquisa não poderão ser generalizados. 

Entretanto, o estudo na empresa será aproveitado como fonte de informações sobre 

os consumidores, e servirá de base para futuras tomadas de decisões.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Este capítulo tem o propósito de apresentar os resultados obtidos através dos 

questionários aplicados, com a finalidade de atender o objetivo geral deste trabalho. 

As perguntas da pesquisa aplicada referem-se às questões sobre os temas: 

atendimento, qualidade de produtos e serviços, variedade de marcas disponíveis, 

preços praticados e organização da loja auto center estudada.   

Para esta pesquisa foram entrevistados 72 clientes. Por meio de telefonemas 

foram entrevistados clientes que frequentaram a empresa entre janeiro e fevereiro de 

2019. O armazenamento e tabulação das respostas foi realizado por meio do 

programa Microsoft Excel. A apresentação dos resultados desta pesquisa, é por meio 

de tabelas ou gráficos e análise descritiva, para uma melhor leitura dos dados. Quanto 

a análise dos dados, foram utilizados distribuição de frequência, porcentagem, soma 

porcentual, média e desvio padrão. 

4.1 Caracterização da amostra         

A caracterização da amostra neste estudo visa identificar o perfil dos clientes 

da empresa Tk Pneus Auto Center, que participaram da pesquisa. Foram utilizadas 

as variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade, profissão, renda familiar e tempo que é 

cliente da empresa.
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4.1.1 Sexo           

            

 Esta variável identifica o número de homens e mulheres que responderam o 

questionário da pesquisa. Os resultados são ilustrados pelo Gráfico 1 abaixo.   

Gráfico 1 – Sexo  

                                     

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.        

            

 Quanto ao sexo dos entrevistados, a maior parte da amostra são clientes do 

sexo masculino com 57 homens obtendo um resultado de 79% dos 72 questionários 

aplicados, referente as mulheres foram 15 entrevistadas resultando em 21% do total 

de clientes.           

4.1.2 Faixa etária 

A faixa etária é determinante no processo de qualquer compra, pois conforme 

a idade do indivíduo existe preferência diferente, renda, costumes, pertencimento a 

grupos sociais distintos, entre outras características que geram influência na compra. 

Para mensurar a faixa etária, os clientes da empresa Tk Pneus foram divididos em 

cinco faixas conforme a Tabela 1.           

            

 De um modo geral, as 72 respostas recebidas mostram que a maioria dos 
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entrevistados são da faixa etária de 41 a 50 anos com 24 pessoas, ou seja 33,33% 

dos respondentes. A faixa etária com a segunda maior população foi de 31 a 40 anos, 

obtendo um resultado 25% dos clientes entrevistados. O conceito de menor frequência 

foi de até 20 anos com apenas 4,17% dos respondentes. 

Tabela 1 - Faixa etária 

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % 
Frequência relativa 

acumulada % 

Até 20 anos 3 4,17 4,17 

De 21 a 30 anos 14 19,44 23,61 

De 31 a 40 anos 18 25,00 48,61 

De 41 a 50 anos 24 33,33 81,94 

Mais de 50 anos 13 18,06 100,00 

Total 72 100,00   
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.  

 Com estes dados, pode-se analisar que a maior concentração de idade na 

pesquisa foi na faixa 31 a 50 anos, esse público representa 58,33% da amostra 

pesquisa. Em suma, a faixa de etária dos clientes da empresa são informações 

essenciais para as ações comerciais e de marketing da empresa.    

 

  4.1.3 Escolaridade                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Para identificar o nível de escolaridade dos entrevistados pelo questionário, 

os resultados são apresentados no Gráfico 2.      
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Gráfico 2 – Escolaridade

 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.        

            

 Os resultados do Gráfico 2 apresentam que maior parte dos respondentes do 

questionário possuem o ensino médio completo, com 35 clientes, ou seja 49% do total. 

A escolaridade ensino fundamental, com 19%. Quanto aos clientes que concluíram ou 

cursam o ensino superior é de 32% dos pesquisados. Pode-se concluir que maior 

parte dos entrevistados não possuem escolaridade alta, o que pode intervir em suas 

percepções sobre vários aspectos da empresa, como satisfação quanto ao preço, 

qualidade, organização da empresa etc.   

                

4.1.4 Profissão               

Após identificar a escolaridade do entrevistado, a pesquisa busca identificar a 

profissão dos respondentes do questionário. A Tabela 2 apresenta os resultados 

obtidos por variável.          

            

 Conforme os resultados da Tabela 2, a opção com maior número de respostas 

foi industriário com 30,56% dos entrevistados. Com segunda maior frequência de 

respostas foi comerciante sendo 19,44% dos clientes entrevistados, ou seja, 14 

respondentes. Na terceira colocação, foi autônomos com 13,89% dos consumidores 
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entrevistados. Por outro lado, a profissão com menor número de clientes foi a 

ocupação de agricultor com 4 respondentes, totalizando 5,56% dos entrevistados.       

Tabela 2 – Profissão 

Conceito Frequência absoluta Frequência relativa %  

Industriário 22 30,56 

Comerciante 14 19,44 

Autônomo 10 
 

13,89 

Aposentado 7 9,72 

Empresário 5 6,94 

Funcionário público 5 6,94 

Outra 5 6,94 

Agricultor 4 5,56 

Total 72 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

           

4.1.5 Renda familiar 

Conforme o Gráfico 3, é demonstrado resultados relativos à renda familiar dos 

pesquisados, foram encontrados os seguintes dados:       

                   

Gráfico 3 – Renda Familiar 

     

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.        

            

 Em análise do Gráfico 3, maioria dos respondentes possuem renda familiar de 
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até 5 salários mínimos, com resultado de 60% da amostra. Conforme os dados, ficou 

perceptível que maior número dos clientes entrevistados tem baixo poder aquisitivo, 

em função de maior parte dos entrevistados terem sua profissão em empresas 

privadas (industriários e comerciantes). Esses dados são em decorrência da 

característica da população do municio de Taquari onde a empresa é localizada, em 

que os setores que mais empregam é a indústria e comércio.    

 Entretanto, a uma parte da amostra, 33%, possui renda de 5 a 10 salários 

mínimos, e 7% que possui renda de 10 a 15 salários mínimos. Essas faixas de renda 

familiar possuem maior poder de compra, como consequência existe tendência na 

busca por produtos melhores.    

 Conforme Kotler e Armstrong (2013), o interesse dos profissionais de marketing 

em conhecer as classes sociais de cada cliente é em consequência de cada classe 

tender a possuir comportamento de compra parecido. Visto que, cada classe social 

demonstra preferências distintas por produtos e marcas, o que consequentemente 

identificar o perfil dos consumidores é essencial, sendo assim o primeiro objetivo 

específico do trabalho.            

   

4.1.6 Tempo que é cliente da Tk Pneus 

Para identificar o tempo que os clientes frequentam a Tk Pneus Auto Center 

foram utilizados quatro faixas de tempo no questionário. Os resultados obtidos são 

apresentados pelo Gráfico 4.     
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Gráfico 4 – Tempo que o pesquisado é cliente da Tk Pneus 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.        

            

 Diante dos resultados apresentados no Gráfico 4, visualiza-se que 51% dos 

respondentes são clientes há mais de 4 anos e 13% frequentam a loja entre 3 a 4 

anos. Conforme os dados, é constata-se que a empresa cria vínculo com seus 

clientes, sinalizando fidelização, algo primordial no segmento de oficinas auto center. 

Em vista da necessidade de muitos clientes terem a necessidade de frequentar a 

oficina somente após um longo espaço de tempo pelo motivo da durabilidade dos 

pneus, considerado o principal produto da empresa, por isso a fidelização é 

fundamental.           

           

 Nesta análise, observa-se que 21% dos pesquisados frequentam a Tk Pneus 

entre 1 a 2 anos e 15% dos entrevistados são clientes há menos de 1 ano. Portanto, 

além da empresa estar fidelizando e mantendo clientes, a mesma está criando novos 

vínculos, segundo a amostra dos 72 consumidores entrevistados.    

           

 Conforme Kotler e Keller (2012), a criação e entrega de valor superior deve ser 

perseguida de modo a proporcionar ao cliente satisfação de forma sustentável. Desta 

forma, é gerado fidelização, tornando mais lucrativo o relacionado e 

consequentemente sustentação da posição competitiva, crescimento de receita e 

aumento de rentabilidade.   
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4.3 Motivos que levam o cliente escolher a TK Pneus Auto Center 

Para identificar os atributos de maior importância ao escolher a Tk Pneus, os 

clientes entrevistados tinham sete variáveis para opinar, os resultados são 

apresentados na Tabela 3.   

Tabela 3 - O que você considera importante ao escolher a TK Pneus Auto Center? 

Conceito Frequência absoluta Frequência relativa % 

Atendimento 27 37,5 

Qualidade dos produtos 22 30,56 

Localização da empresa 10 13,89 

Organização 8 11,11 

Preço 3 4,17 

Garantia dos produtos 2 2,78 

Formas e prazos de pagamento 0 0 

Total 72 100 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.        

            

 A variável de maior importância apontada pelos clientes entrevistados para 

escolher a Tk Pneus foi o atendimento (37,50%); em segundo lugar, a qualidade dos 

produtos (30,56%); e, na terceira colocação, a localização da empresa (13,89%).  

            

 Esta pergunta do questionário é diretamente ligada ao objetivo específico do 

trabalho, que busca identificar os atributos considerados de maior importância pelos 

seus clientes. Dentre os entrevistados, o atributo de maior valor foi o atendimento, que 

segundo Kotler e Keller (2012), somente com um atendimento exemplar é possível 

construir um negócio sustentável, com uma base de clientes fiéis. 

4.4 Grau de satisfação dos entrevistados  

Para identificar o grau de satisfação dos entrevistados referente a atendimento, 

preço, organização, variedade de marcas disponíveis, qualidade dos produtos e 

serviços, o questionário foi categorizado por pontos, onde a nota 5 significa muito 

satisfeito, número 1 corresponde que ao cliente que está muito insatisfeito, as demais 

pontuações estão em posições intermediárias.        
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 O presente bloco da pesquisa de satisfação dos consumidores visa contribuir 

para o objetivo geral do trabalho, que busca avaliar o nível de satisfação dos clientes 

da Tk Pneus Auto Center. Como também tem apoio ao objetivo específico que busca 

mensurar fatores de maior e menor grau de satisfação e identificar os atributos que os 

clientes mais valorizam na empresa.                                                              

4.4.1 Satisfação com atendimento de vendas    

Em mercados onde a competição entre empresas é elevada, qualidade e preço 

de produtos podem ser similares. Muitas vezes o diferencial entre ganhar e perder o 

cliente é o atendimento. Em relação ao atendimento dos vendedores da Tk Pneus, 

pode-se perceber que a maioria dos clientes concorda que o atendimento é 

satisfatório. 

Tabela 4 - Atendimento de vendas: Simpatia e cordialidade ao ser atendido pelo 
vendedor   

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 58 80,56     

Satisfeito 12 16,67     

Neutro 2 2,78     

Insatisfeito 0 0,00     

Muito Insatisfeito 0 0,00     

Total 72 100,00 4,78 0,48 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.        

            

 Após a aplicação da pesquisa aos 72 clientes da Tk Pneus, onde a pergunta 

referente ao atendimento de vendas da empresa era satisfatório ou não, pode-se 

analisar que o conceito “Muito satisfeito” foi o que obteve maior número de frequência 

de respostas, obtendo 80,56% dos respondentes. A média de notas para essa 

questão é de 4,78, a segunda maior entre as perguntas da pesquisa de satisfação, 

um dado importante visto que o atendimento é o principal motivo para os clientes 

entrevistados frequentarem a oficina auto center como é apresentado pela Tabela 3.  

Segundo Gummesson (2010), para a construção de um relacionamento de 

longo prazo com clientes depende da confiança que o consumidor tem no vendedor, 
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além da habilidade que o relacionamento é administrado pelo vendedor, neste sentido 

a satisfação em relação ao atendimento de vendas depende do desempenho passado 

e presente do profissional que atende os clientes.         

            

 Um dos fatores determinantes de um atendimento satisfatório é a agilidade no 

atendimento. Conforme Tabela 5, os clientes, quando questionados se acreditam que 

a agilidade do atendimento realizado na Tk Pneus é ágil, foram encontrados os 

seguintes dados na Tabela 5.   

Tabela 5 - Atendimento de vendas: Rapidez e agilidade ao ser atendido pelo 
vendedor  

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 56 77,78     

Satisfeito 13 18,06     

Neutro 3 4,17     

Muito Insatisfeito 0 0,00     

Insatisfeito 0 0,00     

Total 72 100,00 4,74 0,53 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.                                                                                                                                                                          

 Frente aos resultados da Tabela 5, pode-se observar que segundo a opinião 

dos consumidores entrevistados, o atendimento realizado pelo vendedor da Tk Pneus 

é satisfatório. A variável “Muito satisfeito” obteve os maiores índices de respostas, 

com 56 respondentes, ou seja, representando 77,78% dos entrevistados. O segundo 

conceito de maior número de respostas foi “Satisfeito” com 18,06% do total de 

respostas, e por fim o conceito menos lembrado pelos clientes foi “Neutro” com 4,17% 

dos entrevistados. A média geral de notas encontrada foi de 4,74 (considerando os 

conceitos aplicados pela pesquisa de 1 a 5), e desvio padrão de 0,53.       

    

4.4.2 Satisfação quanto às formas e prazos de pagamento 

 Forma e prazo de pagamento é um fator determinante para atender maior 

variedade de clientes com classes e renda familiares diferentes. A Tabela 6, apresenta 

os resultados quanto a satisfação dos respondentes em relação as formas e prazos 

de pagamentos disponíveis da Tk Pneus.    
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Tabela 6 - Satisfação quanto as formas e prazos de pagamento    

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 53 73,61     

Satisfeito 14 19,44     

Neutro 4 5,56     

Insatisfeito 1 1,39     

Muito Insatisfeito 0 0,00     

Total 72 100,00 4,65 0,65 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.        

            

 Na Tabela 6, constata-se que maior parte dos clientes entrevistados são 

satisfeitos com as formas e prazos de pagamentos oferecidas pela loja. O conceito 

“Muito satisfeitos” obteve maior frequência, com 73,61%. O conceito de segundo 

maior número de respostas foi “Satisfeito” com 19,44%. Em relação aos respondentes 

indiferentes quanto as formas e prazos de pagamento oferecidas; “Neutro” foram 

5,56% do total de 72 entrevistados, e índice de insatisfeitos foi de apenas um cliente 

com representando 1,39% das respostas. Não foi encontrado nenhum respondente 

muito insatisfeito.                 

4.4.4 Satisfação com o cuidado dos atendentes ao manobrar veículo 

Em uma oficina auto center o cuidado dos atendentes ao manobrar o veículo 

do cliente para execução dos serviços é imprescindível para o atendimento 

satisfatório. A Tabela 7, apresenta a opinião dos entrevistados em relação ao cuidado 

dos atendentes ao manobrar automóvel dos clientes.      

            

 De acordo com os dados obtidos na Tabela 7, pode-se verificar que maior parte 

dos 72 respondentes estão satisfeitos com os cuidados dos atendentes ao manobrar 

os seus veículos. 75% dos consumidores entrevistados estão muito satisfeitos com os 

cuidados dos atendentes ao realizar os serviços, seguidos de 20,83% de clientes que 

estão satisfeitos e por fim clientes indiferentes em relação a questão foram 4,17%.  
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Tabela 7 - Manobra do veículo: Cuidado dos atendentes ao manobrar seu veículo 

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 54 75,00     

Satisfeito 15 20,83     

Neutro 3 4,17     

Muito Insatisfeito 0 0,00     

Insatisfeito 0 0,00     

Total 72 100,00 4,71 0,54 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

4.4.5 Satisfação quanto à qualidade, variedade e preços dos produtos 

A Tabela 8 apresenta os resultados estatísticos referentes a qualidade dos 

produtos oferecidos. Esta questão busca entender o grau satisfação dos clientes da 

Tk Pneus respondentes do questionário referente a qualidade dos produtos. 

Tabela 8 - Qualidade dos produtos oferecidos   

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 60 83,33     

Satisfeito 10 13,89     

Neutro 2 2,78     

Muito Insatisfeito 0 0,00     

Insatisfeito 0 0,00     

Total 72 100,00 4,81 0,46 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.        

            

 Diante dos resultados obtidos pela Tabela 8, visualiza-se uma média de 4,81 e 

desvio padrão de 0,99. Verifica-se que 97,22% estão satisfeitos com a qualidade dos 

produtos oferecidos, pois, 60 respondentes que equivalem a 83,33% afirmaram serem 

muito satisfeitos em relação aos produtos e 13,89% alegam estar satisfeitos com o 

item analisado. Apesar disso, foi constatado que 2,78% são neutros em relação aos 

produtos ofertados pela Tk Pneus.           

            

 Para Rocha, Ferreira e Silva (2012), distintos consumidores podem ter 

percepções diversas do que seja qualidade do produto, em função de seu 

conhecimento, experiência anterior, personalidade, estilo de vida etc. Qualidade 

refere-se à percepção que o cliente tem com relação aos atributos do produto: é 

definida como “ajuste às exigências do cliente”. Mesmo assim, o que as empresas 
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julgam ser qualidade nem sempre é visto dessa forma pelo cliente, por consequência 

disto, é essencial ouvir a opinião do consumidor.    

 A Tabela 9 ilustra os resultados obtidos relativos à variedade de produtos 

oferecidos pela Tk Pneus. Nesta questão, a pesquisa teve como objetivo avaliar a 

opinião dos consumidores quando a diversidade de produtos oferecidos pela 

empresa. 

Tabela 9 - Variedade (diversidade de marcas) dos produtos oferecidos é 
satisfatória? 

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 37 51,39     

Satisfeito 23 31,94     

Neutro 8 11,11     

Insatisfeito 3 4,17     

Muito Insatisfeito 1 1,39     

Total 72 100,00 4,28 0,92 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
           

 Relacionado a variedade de produtos, verifica-se que 83,33% dos clientes 

estão satisfeitos com diversidade de marcas oferecidas, foi registrado uma frequência 

37 clientes muito satisfeitos, ou seja 51,39%, e 31,94% das pessoas entrevistadas 

ficaram satisfeitas. Entretanto, foi registrado que 11,1% são neutras em relação a este 

item, clientes insatisfeitos foram 4,17% e por fim com menor percentual entre as 

opções de resposta “Muito insatisfeito” com 1,39% de assinalações da pergunta. 

           

 Cobra (apud BRAIDOT (2011), as marcas têm um impacto único no cérebro 

humano, comprometem o lado emocional do consumidor. O hemisfério direito é o que 

fundamentalmente trabalha com os aspectos conceituais– a marca é um conjunto de 

valores e emoções.          

            

 A Tabela 10 expõe a opinião dos clientes em relação aos preços praticados 

pela Tk Pneus, com o intuito de avaliar a satisfação em relação os valores cobrados 

pelos produtos.  
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Tabela 10- Satisfação quanto aos preços praticados (Produtos)   

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 34 47,22     

Satisfeito 20 27,78     

Neutro 15 20,83     

Insatisfeito 3 4,17     

Muito Insatisfeito 0 0,00     

Total 72 100,00 4,18 0,91 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
              

  Com os resultados obtidos pela Tabela 10, percebe-se que maior parte dos 

consumidores são satisfeitos com o preço dos produtos ofertados pela Tk Pneus. O 

conceito “Muito satisfeito” foi o que obteve maior frequência nas respostas, 34 clientes, 

o equivalente a 47,22% dos respondentes do questionário. Foram 20 pessoas 

satisfeitas (27,78%), 15 neutras (20,83%) e apenas 3 (4,17%) dos consumidores 

acreditam que os preços não condizem os produtos oferecidos.     

   Conforme Cobra (2017), cada indivíduo estabelece uma relação entre preço e 

a utilidade do produto. Desta forma, todo consumidor tem suas escalas de utilidade 

do produto e do preço que se dispõe a pagar. Assim, produtos e serviços podem ser 

avaliados distintamente por diferentes pessoas. O dinheiro pode ter um significado 

diferente para a mesma pessoa em tempos diferentes, o que poderá mudar suas 

concepções de caro ou barato.         

             

 4.4.6 Satisfação quanto à qualidade, variedade e preços dos serviços prestados 

   A Tabela 11 apresenta a opinião da amostra sobre a satisfação em relação a 

qualidade dos serviços prestados. 

Tabela 11 - Qualidade dos serviços prestados   

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 56 77,78     

Satisfeito 14 19,44     

Insatisfeito 1 1,39     

Neutro 1 1,39     

Muito Insatisfeito 0 0,00     

Total 72 100,00 4,74 0,56 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.        
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 Em análise a Tabela 11, maioria dos clientes são satisfeitos com a qualidade 

dos serviços prestados, isto em virtude de os dados demonstrarem que 97,22% dos 

respondentes são satisfeitos. Com maior frequência o conceito “Muito satisfeito” foi 

assinalado por 77,78% das pessoas e com segunda maior porcentagem “Satisfeito”, 

com 19,44%. Os conceitos “Neutro” e “Insatisfeito”, ambos com apenas 1 respondente 

cada opção de assinalação obteve 1,39% das pessoas entrevistadas.  

            

 A Tabela 12 apresenta a opinião dos clientes a respeito a variedade dos 

serviços oferecidos. 

Tabela 12 - A variedade dos serviços oferecidos é satisfatória?   

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 54 75,00     

Satisfeito 18 25,00     

Muito Insatisfeito 0 0,00     

Insatisfeito 0 0,00     

Neutro 0 0,00     

Total 72 100,00 4,75 0,44 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 No que diz respeito à variedade dos serviços oferecidos, é perceptível não há 

necessidade de oferecer uma maior gama de serviços, conforme a opinião dos 

clientes entrevistados pela pesquisa. Os únicos conceitos assinalados pelos 

consumidores foram “Muito satisfeito” e “Satisfeito”, o primeiro citado alcançou um 

porcentual de 75% das pessoas entrevistadas, isto é, 54 indivíduos, o segundo 

conceito mencionado atingiu 25%, ou seja, 18 entrevistados. A média alcançada pela 

questão foi de 4,75 e desvio padrão de 0,44.               

            

 No que se refere a satisfação aos preços cobrados pelos serviços, somente 1 

cliente dos 72 entrevistados ficou insatisfeito, e neutros foram 6 consumidores, os 

conceitos somados representam 9,52% do total de entrevistados. Em relação aos 

clientes satisfeitos com os preços praticados, o resultado obtido do conceito “Muito 

satisfeito” foi de 58,33% do total de questionários, e por fim “Satisfeitos” com 31,94%.   

            

 A Tabela 13 expõe a opinião dos clientes em relação aos preços praticados 

pela Tk Pneus, com intuito de perceber a satisfação em relação os valores cobrados 

pelos serviços, os dados são apresentados a seguir:   
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Tabela 13 - Satisfação quanto aos preços praticados (Serviços)   

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 42 58,33     

Satisfeito 23 31,94     

Neutro 6 8,33     

Insatisfeito 1 1,39     

Muito Insatisfeito 0 0,00     

Total 72 100,00 4,47 0,71 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.  

4.4.7 Satisfação quanto à organização e estrutura da sala de espera  

Uma oficina auto center organizada, limpa e com boa iluminação são 

caraterísticas que podem ser diferenciais para conquistar e manter clientes. Abaixo, 

na Tabela 14 seguem apresentados os dados coletados pelo questionário. 

Tabela 14 - A organização da área de serviços é boa qualidade 
(organização, limpeza, iluminação)?   

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 54 75,00     

Satisfeito 16 22,22     

Neutro 2 2,78     

Muito Insatisfeito 0 0,00     

Insatisfeito 0 0,00     

Total 72 100,00 4,72 0,51 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 De acordo com a Tabela 14, pode-se observar que 75% dos respondentes são 

muito satisfeitos com a organização da área de serviços. Verifica-se também que 

22,22% corresponde a clientes satisfeitos, e por fim clientes neutros quanto a 

organização da área de trabalho da empresa, resultando em 2,78% das assinalações. 

 A Tabela 15 apresenta os resultados estatísticos em relação a estrutura da sala 

de espera oferecida pela Tk Pneus: 
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Tabela 15 - A estrutura da sala de espera é adequada (TV, revistas, água, café e 
banheiros)? 

Conceito 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa % Média 
Desvio 
Padrão 

Muito Satisfeito 53 73,61     

Satisfeito 10 13,89     

Neutro 8 11,11     

Muito Insatisfeito 1 1,39     

Insatisfeito 0 0,00     

Total 72 100,00 4,58 0,80 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.   

 Diante dos resultados apresentados na Tabela 15, o conceito de maior 

frequência foi “Muito Satisfeito” obtendo 73,61% das respostas, clientes “Satisfeitos” 

recebeu 13,89% das assinalações. Pessoas com a percepção de neutra foram 8, ou 

seja, 11,11% dos entrevistados e apenas 1 respondente insatisfeito totalizando 1,39% 

do total de pesquisados.      

4.4.8 Satisfação com a loja matriz da TK Pneus Auto Center 

A Tabela 16 apresenta as médias de satisfação de clientes da TK Pneus, 

ordenadas da maior para menor.   

Tabela 16 - Satisfação com a loja matriz da TK Pneus Auto Center     

Conceito  Média  
Desvio 
Padrão  

Qualidade dos produtos oferecidos 4,81 0,46 

Atendimento de vendas: Simpatia e cordialidade ao ser atendido pelo vendedor   4,78 0,48 

A variedade dos serviços oferecidos é satisfatória? 4,75 0,44 

Atendimento de vendas: Rapidez e agilidade ao ser atendido pelo vendedor  4,74 0,53 

Qualidade dos serviços prestados 4,74 0,56 

A organização da área de serviços é boa qualidade (organização, limpeza, 
iluminação)? 4,72 0,51 

Manobra do veículo: Cuidado dos atendentes ao manobrar seu veículo 4,71 0,54 

Satisfação quanto as formas e prazos de pagamento  4,65 0,65 

A estrutura da sala de espera é adequada (TV, revistas, água, café e banheiros)? 4,58 0,80 

Satisfação quanto aos preços praticados (Serviços) 4,47 0,71 

Variedade (diversidade de marcas) dos produtos oferecidos é satisfatória? 4,28 0,92 

Satisfação quanto aos preços praticados (Produtos) 4,18 0,91 

Total  4,62 0,63 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.        
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As três maiores médias de satisfação da amostra coletada de clientes da TK 

Pneus qualidade dos produtos oferecidos obteve maior média com 4,81, segunda 

maior média foi atendimento de vendas (simpatia e cordialidade ao ser atendido pelo 

vendedor) tendo uma média de 4,78, e com terceira maior média 4,75 foi em relação 

a variedade de serviços oferecidos pela empresa.     

            

 As variáveis de menos médias foi satisfação quando aos preços (produtos), 

Variedade (diversidade de marcas) dos produtos e satisfação quando aos preços 

(serviços). As médias respectivamente são 4,18, 4,28 e 4,47.       
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou avaliar o nível de satisfação dos clientes da Tk Pneus 

Auto Center. Para tal fim, foi realizada uma pesquisa com os clientes que 

frequentaram a loja nos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Este estudo foi 

realizado por meio de entrevistas por telefone, através de questionário quantitativo. 

            

 A Tk Pneus Auto Center nunca realizou pesquisa de satisfação com seus 

clientes até o momento. As ações da empresa voltadas aos consumidores são 

baseadas no conhecimento empírico por parte dos administradores. Apesar dos 

resultados da pesquisa não serem probabilísticos, as informações coletadas serão 

úteis para o gerenciamento da empresa.       

            

 A pesquisa foi aplicada na loja matriz da empresa Tk Pneus, localizada em 

Taquari. No entanto, a organização possui filiais em Santa Cruz do Sul, Venâncio 

Aires, Montenegro e Lajeado. Em vista das particularidades da população de cada 

município, os resultados não podem ser estendidos às filiais. Além disso, existe a 

intenção por parte dos administradores, que este questionário de pesquisa de 

satisfação em clientes seja aplicado nas filiais da empresa.    

            

 Com os resultados da pesquisa, observa-se que maior parte dos clientes 

entrevistados já são clientes da Tk Pneus há mais de 4 anos, o que representa 

fidelização destes clientes com a loja. Ao mesmo tempo, identifica-se que a    
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empresa prospecta clientes, com uma parcela dos pesquisados sendo clientes há 

menos de 2 anos.          

           

 Respondendo o primeiro objetivo específico do estudo, que é identificar o perfil 

dos clientes, o sexo de maior frequência foi o masculino. Em relação à faixa etária dos 

clientes, foi bem distribuída entre 21 e mais de 50 anos, à faixa de idade que teve 

maior frequência foi de 41 a 50 anos com 24 clientes entrevistados. A escolaridade 

predominante foi ensino médio (49%). Quanto à profissão dos clientes, em maioria 

são industriários (30,56%) e comerciantes (19,44%), com renda familiar de maior 

incidência de até 5 salários mínimos (60%).      

            

  Em decorrência dos resultados e pelas análises realizadas, pode-se concluir 

que os atributos de maior importância que levam os clientes a frequentar a empresa 

são atendimento e qualidade dos produtos, atendendo o segundo objetivo específico 

proposto pelo trabalho. A médias de satisfação dos clientes quanto atributos mais 

valorizados são altos, considerando a métrica do trabalho de notas de 1 a 5, as médias 

identificadas são de 4,78 para o atendimento e 4,81 referente a qualidade das 

mercadorias vendidas.          

           

 Mensurando as variáveis de maior e menor grau de satisfação, as três variáveis 

de maior satisfação são atendimento de vendas, qualidade dos produtos e variedades 

dos serviços, com uma escala de 1 a 5 os atributos atingiram médias respectivamente 

de 4,78, 4,81 e 4,75. As variáveis de menor satisfação foram variedade (diversidade 

de marcas), satisfação quanto aos preços praticados (produtos), satisfação quanto 

aos preços praticados (serviços), com médias 4,28, 4,18 e 4,47, respectivamente.  

            

 Ao final da pesquisa de satisfação o questionário tinha um espaço para 

sugestões de melhoria. A primeira sugestão coletada é no que diz respeito os 

vendedores e aos mecânicos que prestam serviços, foi identificado está necessidade.  

A proposta é a realização de treinamentos regulares, direcionados ao 

desenvolvimento de maior conhecimento sobre os produtos vendidos, como também 

os benefícios de conquistar clientes inativos e o treinamento para desenvolver 

habilidades para melhorias no ticket médio e grau de positivação.    

            



59 
 

 
 

 A segunda sugestão é pela falta que alguns clientes relatam em relação a 

comunicação entre empresa e cliente. Assim, sugere-se que em relação aos novos 

clientes e os antigos que ainda não estão atualizados, se faça um pré levantamento 

básico de dados como: telefone, e-mail, data de nascimento e data do primeiro serviço 

realizado na empresa. Desta forma, será possível estreitar a relação empresa-cliente. 

De modo que será possível mandar uma mensagem de lembrança de datas de 

aniversário e lembrar os clientes dos serviços oferecidos pela TK, que além da troca 

de pneus, faz a troca de óleo, suspensão e concerto de rodas. Os meios utilizados 

podem ser através de WhatsApp, e-mail ou mensagem de texto. 

Por meio das análises e resultados alcançados pela pesquisa, a maior parte 

dos clientes entrevistados estão satisfeitos com trabalho entregue pela Tk Pneus Auto 

Center.  A empresa atua em um segmento que possui ampla concorrência, que não 

fica somente nas cidades e nas regiões onde está a TK Pneus. A concorrência está 

na internet, nas lojas de departamento, ou seja, são muitas as opções para os clientes 

escolherem.           

           

 Tendo em vista a perspectiva citada acima, percebermos o quanto a TK Pneus 

investe no negócio: seja em novos serviços, seja em captação e fidelização de 

clientes, enfim, é uma empresa bastante focada no seu público alvo e isso é refletido 

nos seus resultados.         

            

 Os resultados da pesquisa foram importantes para empresa planejar o 

aperfeiçoamento das suas atividades, com intuito que a mesma se solidifique, crie 

identidade e se torne referência no seu ramo de atividade. A grande maioria dos 

clientes atualmente estão satisfeitos, entretanto os mesmos ainda sugeriram 

mudanças para a criação de uma comunicação inteligente, entre empresa e 

consumidor. Para isto, a Tk Pneus deve realizar investimentos em sistemas de 

informação e treinamento para sua equipe.  
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APÊNDICE – Questionário de pesquisa  

O presente questionário faz parte do trabalho de conclusão do curso de Administração de 
Empresas Universidade do Vale do Taquari Univates, possui como objetivo identificar o grau de 
satisfação dos clientes da empresa TK Pneus Auto Center.   
BLOCO A - PERFIL 

1 Sexo: A) ( ) Masculino                                       B) ( ) Feminino      
 
2 Faixa etária A) Até 20 anos; B) De 21 a 30 anos; C) De 31 a 40 anos; D) De 41 a 50 anos; E) Mais 
de 50 anos 

 
3 Escolaridade A) Ensino Fundamental; B) Ensino Médio; C) Superior Incompleto; D) Superior 
Completo 

 
4 Profissão A) Aposentado; B) Autônomo; C) Agricultor; D) Industriário; E) Empresário; F) Funcionário 
público; G) Comerciante; H) Outra   
 
5 Renda familiar  A) Até 5 salários; B) De 5 a 10 salários; C) De 10 a 15 salários; D) Mais 15 salários 

 
6 Faz quanto Tempo que é cliente da TK Pneus Auto Center? 

A) Menos de 1 ano; B) De 1 a 2 anos; C) De 3 a 4 anos; D) Mais de 4 anos  
 
7 O que você considera importante ao escolher a TK Pneus Auto Center? 
A) Atendimento; B) Localização da empresa; C) Qualidade dos produtos; D) Garantia dos produtos; 
E) Organização; F) Preço; G) Formas e prazos de pagamento 
 
BLOCO B – Questionário de satisfação 

O questionário abaixo corresponde ao grau de satisfação com vários atributos. O número 5 
significa muito satisfeito, e o número 1 significa que você está muito insatisfeito, os demais estão em 
posições intermediárias. 

 

Muito insatisfeito 1 2 3 4 5 Muito satisfeito 

Bloco A – Atendimento 1 2 3 4 5 

Atendimento de vendas: Simpatia e cordialidade ao ser atendido pelo 
vendedor   

          

Atendimento de vendas: 
Rapidez e agilidade ao ser atendido pelo vendedor  

          

Satisfação quanto as formas e prazos de pagamento       

Manobra do veículo: Cuidado dos atendentes ao manobrar seu veículo           
Bloco B – Produto 1 2 3 4 5 

Qualidade dos produtos oferecidos           

Variedade (diversidade de marcas) dos produtos oferecidos é satisfatória?      

Satisfação quanto aos preços praticados           

Bloco C - Serviço  1 2 3 4 5 

Qualidade dos serviços prestados           

A variedade dos serviços oferecidos é satisfatória?      

Satisfação quanto aos preços praticados           

Bloco D - Ambiente e estrutura da loja 1 2 3 4 5 

A organização da área de serviços é boa qualidade (organização, limpeza, 
iluminação)? 

          

A estrutura da sala de espera é adequada (TV, revistas, água, café e 
banheiros)? 

          

Qual seria sua sugestão de melhoria para a empresa?  


