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SUMO
RES
Lealddade é um atributo que vem senddo amplameente estudaddo pela academia e pelo mercadoo
comoo forma dee compreennder os mottivos que levam
l
os clientes a consumir um
m ou outroo
produuto. Este esstudo se proopõe a enten
nder o merccado de lubrrificantes auutomotivos mediante a
análiise dos consstrutos conffiança e lealldade aplicaados às marrcas dos lub
brificantes e aos locaiss
de trroca de óleo. Para o alcance
a
dessse objetivoo desenvolvveu-se uma pesquisa exploratória
e
a
literáária, seguidaa de uma pesquisa desscritiva, de natureza quuantitativa, com 150 prroprietárioss
de caarros de paasseio que residem
r
e/oou trabalham
m na cidadde de Fortaaleza e que utilizam o
serviiço de trocca de óleo. O questio
onário foi desenvolviddo com baase na teorria sobre o
compportamento do consum
midor, confiiança e lealdade à marrca,. A anállise dos daddos ocorreuu
por intermédio dos softw
wares SPSS® e Micrrosoft Excel®. Os reesultados encontrados
e
s
firmam a teeoria de quue confiançaa e comproometimentoo são anteceedentes da lealdade e
confi
revellam que os consumidoores confiam
m mais e são
s mais fiééis aos presstadores de serviço dee
trocaa de óleo doo que às marrcas que connsomem.
Palaavras-chavee: Confiançça, Lealdaade, Compportamento do Consu
umidor, Luubrificantess
Autoomotivos.
ABS
STRACT
Loyaalty is an atttribute that has
h been wiidely studieed by the academia andd the markett as a way
to unnderstand reeasons that lead
l
clients to consumee one or anoother producct. This studdy aims to
undeerstand the market
m
of auutomotive luubricants thhrough the analysis
a
of the
t construccts trust
and lloyalty appllied to brandds of lubricating oils annd the placees where oills are changged. An
explooratory literrature researrch and a qu
uantitative survey
s
was carried out with 150 ow
wners of
cars w
who live annd/or work in
i the city of
o Fortaleza and get oil changed att the same city. The
questtionnaire was developeed based onn the theory of consumeer behavior,, brand trustt and
loyallty. The dataa analysis was
w carried out throughh SPSS® andd Microsoftt Excel® sofftwares.
The rresults conffirm the theoory that trusst and comm
mitment aree antecedentts of loyaltyy and show
that cconsumers are
a more coonfident and
d are more loyal
l
to provviders of oill change serrvices than
oil brrands.
Keyw
words: Trust, Loyalty, Consumer Behavior, Automotive
A
e Lubricantss.
RODUÇÃO
O
INTR
O acirraamento da concorrênci
c
ia no mercaado de óleoos lubrificaantes autom
motivos têm
m
exigiido que as marcas bussquem se diferenciar
d
u
umas
das outras
o
para tentar conqquistar umaa
1

Autoora corresponddente. Artigo recebido
r
em 3 de fevereiro de 2014. Aproovado em 25 de
d abril de 20014. Avaliado
peloo sistema doubble blind revieew.
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maioor fatia do mercado.
m
Pesquisar sobrre a lealdadde às marcass existentes permite descobrir se a
estraatégia está seendo corretamente deseenvolvida.
Uma carracterística desse merrcado é quue, além daa marca, ou
utros fatorees exercem
m
influuência na hoora da aquiisição do prroduto, com
mo a indicaação do fabrricante do veículo
v
eo
locall onde a tro
oca de óleoo é realizadda. Por se tratar
t
de um
m componeente importaante para o
funciionamento do veículoo, o óleo luubrificante necessita de
d atenção especial. A
Ao comprarr
deterrminada maarca, o conssumidor adq
quire um prroduto que, além de evvitar o atritoo das peçass
móveeis, precisa manter suas característticas nas maais diversass condições de uso.
Atualmeente, no merrcado brasilleiro de óleoos lubrificaantes, cinco marcas sãoo detentorass
de m
mais de 80%
8
de participação (AGÊNCIIA NACIO
ONAL DO
O PETRÓL
LEO, GÁS
S
NAT
TURAL E BIOCOMB
B
BUSTÍVEIS
S, 2013), lidderadas pella BR, com
m 20,5% deesse total e
amplla vantagem
m sobre as concorrentees Ipiranga,, Mobil (Coosan), Shelll e Texaco (Chevron),,
que ppossuem 13
3,6%, 13,3%
%, 11,9% e 10,9% de participação,, respectivam
mente. Seguundo dadoss
divullgados pelo
o Sindicatoo Nacional das Emprresas Distriibuidoras de
d Combusttíveis e dee
Lubrrificantes (S
Sindicom, 2013),
2
o mercado ceareense apresennta uma varriação entree as marcass
líderees no âmbitto nacional, e as princip
pais atuantees no estado
o, com base nas vendas do períodoo
de jaaneiro a outuubro de 20113, são: Mobbil (Cosan),, BR, Texacco (Chevronn), Castrol e Petronas.
De acorddo com o Departament
D
to Nacional de Trânsitoo (Detran, 2013),
2
39.487 veículoss
novoos foram em
mplacados de
d janeiro a junho de 20013, somen
nte em Fortaaleza. Até esse
e
mesmoo
mês, a cidade possuía
p
869..078 veículos, maior frota
fr
do estaado, metadee da qual coomposta dee
veícuulos com atéé cinco anos de uso.
Verifican
ndo-se o potencial
p
d mercadoo fortalezense para o consumoo de óleoss
do
lubrificantes, peercebe-se a relevânciaa de se dessenvolver ações
a
asserttivas que resultem
r
naa
umidor no momento
m
daa compra.
escollha do consu
O principal objetivoo deste trab
balho é desccobrir o qu
uanto os connsumidores são leais e
confi
fiam nas maarcas de lubrrificantes auutomotivos e nos locaiss onde a trooca de óleo é realizada,,
e se ddesdobra no
os seguintess objetivos específicos:
e
: (i) identificcar o princiipal fator dee compra naa
escollha da marcca de óleo luubrificante; (ii) descobbrir se a con
nfiança na marca
m
do lubbrificante é
maioor que a connfiança no local de trooca do óleo; (iii) verifiicar se os consumidore
c
es são maiss
leais às marcas em que maais confiam; e (iv) desccobrir se a lealdade
l
à marca
m
do lubbrificante é
maioor que a lealldade ao loccal da troca de óleo.
mportamentto do consu
umidor
Com
O compportamento do clientee é definiddo como "as atividaddes físicas e mentaiss
realizzadas por clientes
c
de bens de consumo e inndustriais quue resultam
m em decisõões e açõess
comoo comprar e utilizar prrodutos e seerviços" (SH
HETH; MIT
TTAL; NEW
WMAN, 20001, p. 29)..
Para esses autorres, são connsideradas atividades físicas as visitas
v
às loj
ojas, as convversas com
m
c
a relatos
r
e oppiniões de outros
o
consuumidores, enquanto
e
ass atividadess
venddedores, a consulta
menttais podem ser entendiddas como o julgamentoo das qualid
dades de um
m produto ouu serviço, a
definnição da qualidade
q
d um pro
de
oduto com base nas propaganddas e a avvaliação dee
experiências reaais vivenciaddas com essses produtoss.
Alguns fatores
f
- cullturais, sociaais, pessoaiis e psicológgicos - tamb
bém são apoontados porr
Kotleer (1998) como
c
influeenciadores da
d maneira como os co
onsumidorees decidem por um ouu
outroo produto.
As motiivações do consumidoor foram peesquisadas por Munizz e Rocha (2011). Oss
autorres citam Saalomon (20008) para deefinir a motiivação com
mo os processsos que detterminam o
compportamento das pessoaas. Gade (19
980, p. 43) define mottivação com
mo a “força propulsoraa
diriggida para um
m determinaado fim”.
Figueiró et al. (20012) estudaaram as motivações
m
e valores determinanntes para o
consuumo de aliimentos orggânicos. A pesquisa eexploratóriaa, de abord
dagem quallitativa, foii
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realizzada na ciddade de Portto Alegre (R
RS), com 177 pessoas com
c
idade entre
e
23 e 500 anos, quee
consuumiram alim
mentos orggânicos peloo menos um
ma vez por semana durrante um anno antes daa
realizzação da peesquisa. Forram realizaddas entrevisstas individuuais com caada participaante. Comoo
resulltado, a pesq
quisa aponttou que as pessoas
p
espeeram de um
m alimento orgânico
o
quee não tenhaa
agrottóxicos, sejja saborosoo e agradáv
vel aos senttidos. Os prrincipais vaalores que orientam o
consuumo dos optantes
o
poor esse tipoo de alimeento são: consciência
c
ambiental,, bem-estarr
pessooal, ética e preocupaçã
p
o social.
A motivvação de coompra tamb
bém foi obbjeto de esstudo de Scchlemmer e Padovanii
(20122). Esses auutores relaccionaram a motivação com a exp
periência doo usuário em comprass
pela Internet. Paara isso, claassificaram a motivaçãão em duass categorias: utilitária ((referente a
a
muultissensoriaais – sabor,,
atribuutos tangíveeis dos proddutos) e heddônica (relaacionada a aspectos
cheirro, imagenss). E definirram a expeeriência do usuário como sendo a junção doos aspectoss
usabiilidade, estéética visual e seu estado emocionaal.
Foram descritos
d
treeze aspectoss motivacioonais, cada um classifiicado comoo utilitaristaa
ou heedonista, a partir do quue se refez a classificaação dentro das dimenssões da expperiência doo
usuárrio.
A partirr desse esttudo, conclluiu-se quee os aspectos emocioonais são a principall
motivvação do e-consumid
e
or. Eles sãão predominnantementee centrados no valor hedônico
h
e
relaccionados com
m a dimensão “emoção
o” na experiiência do ussuário.
Adaptando-se essess aspectos para
p
o merccado de trocca de óleo, é possível elaborar ass
prim
meiras hipóteeses norteaddoras deste estudo:
e
H1 – O fator
f
hedônnico “atendimento” exeerce influência mais altta que o fator utilitárioo
“locaalização” naa escolha doo local de trroca do óleoo lubrificantte.
H2 – O fator hedônnico “indicaação do meecânico/trocador” exercce influênciia mais altaa
que o fator utilittário “qualiddade do pro
oduto” na esscolha da marca
m
de um óleo lubrifi
ficante.
Marrca
MA, 1960 appud TAVAR
RES, 2003),,
Segundoo a Associaçção Americaana de Markketing (AM
marcca é um no
ome, termoo, desenho, símbolo oou qualquerr outro item
m que idenntifique um
m
produuto ou serv
viço de um vendedor
v
e o diferenciie de outross vendedorees (PINHO, 1996 apudd
TAV
VARES, 20003).
Batra e Sinha
S
(20000) estudaram
m a preferênncia de com
mpra por maarcas próprias e o riscoo
atribuuído a elass em doze categorias de produtoos do mercaado norte-aamericano. Os autoress
descoobriram quee as pessoass tendem a comprar produtos de marcas
m
própprias quandoo acreditam
m
que o risco de cometer um
m erro é meenor. A preetensão de compra
c
tam
mbém aumeenta quandoo
essess produtos apresentam
m, em suaas embalageens, inform
mações prátticas que facilitem a
pesquuisa e a com
mparação coom os produ
utos de outrras marcas.
Construiir uma marcca significa obter vantaagem na tentativa de torrnar o consuumidor leall
a elaa e aos seeus produtoos (MORGA
AN; SUMM
MERS, 200
08 apud RANZATTI,
R
, 2013). A
consttrução de uma
u
marca forte passa pelos quuatro estágio
os relatados a seguir (KELLER;;
MAC
CHADO, 20006):
1.
Id
dentificaçãoo – trata da lembrança e reconheciimento da marca
m
pelos clientes;
2.
Significado
S
– relativo a desempenhho e imagem
m;
3.
Juulgamento – sentimenttos dos clienntes em relaação à marca;
4.
Ressonância
R
a – ligação entre
e
marcaa e consumiddor, que porr vezes chega a ser tãoo
forte que o cliennte vira um defensor daa marca.
A gestão
o de marcaa (brandingg) bem exeecutada utilliza o concceito de sinngularidadee
(TAV
VARES, 20003). Esse processo tem
t
início com a criaação de um
ma conscienntização daa
marcca, passa peela imagem,, pelo valor, até, finalm
mente, chegar ao âmbitto da lealdaade à marcaa
(KEL
LLER; MAC
CHADO, 2006).
RBNDR
R · ISSN 2358-5153
3 · ano 1 · nº1 · Jun
n 2014

A Confiança e a Leealdade às Marcaas de Lubrificantees Automotivos e aos Locais de Trroca de Óleo |67
7

Outra esttratégia de diferenciaçã
d
ão de marcaa é o seu poosicionamen
nto, definidoo por Aakerr
(1996 apud CA
ASTRO; GOUVEIA,
G
, 2010) coomo uma proposta de
d valor comunicada
c
a
a
como forma
f
de deemonstrar a vantagem de
d uma marrca sobre ass
ativaamente paraa o público alvo
concorrentes.
mportância do assunto
o ressaltanddo que é o
Toledo e Hemzo (1991) evideenciam a im
posiccionamento das marcas que insstiga o connsumidor a considerarr determinaada marca,,
diferrenciá-la e percebê-la
p
c
como
sendoo a de maioor valor parra si. Aindaa para essess autores, o
posiccionamento faz parte do núcleo da estratéggia de markketing, e suua definiçãão requer o
conhhecimento de
d alguns ellementos e atributos quue os consu
umidores uttilizam paraa avaliar ass
oferttas existentees no merccado. Afinaal, é com base
b
nessess atributos que os connsumidoress
identtificam o grrau de impoortância que cada ofertaa apresenta e a posição de cada um
ma delas em
m
relaçção às concoorrentes, deccidindo-se, então, sobrre qual adquuirir.
O processo de deciisão de com
mpra, segunndo Kotler e Keller (22006), com
meça com o
reconnhecimento de uma necessidad
de e avançça por maais quatro etapas: a busca porr
inforrmações, a avaliação ddas alternattivas, a deccisão de coomprar e o comportam
mento pós-comppra.
Conffiança com
mo antecessoor da Leald
dade
A confiaança tem se apresentadoo como umaa das melhoores ferrameentas para minimizar
m
o
receiio de se coonstruir relaacionamentoos mais sóllidos. Relaccionar-se é uma necesssidade dass
pessooas, e, no seu exercícioo, algumas vezes acabbam encontrrando barreiiras ou deseenvolvendoo
mecaanismos dee proteção por não poderem controlar ou entender as
a motivaçõões alheiass
(HER
RNANDEZ
Z, 2003).
A confiaança comoo fator anteecessor da lealdade e um dos principais pilares doo
relaccionamento vem sendoo amplameente estudada academ
micamente (PERIN
(
et al., 2004)..
Enquuanto compponente doo relacionaamento, a confiança se associia com coonsistência,,
comppetência, ho
onestidade, integridadee, responsabbilidade e benevolênci
b
ia e desemppenha papell
fundaamental na cooperaçãoo entre as paartes (SANT
TOS; ROSS
SI, 2002 apuud CHAVES, 2012).
Por estarr ligada aoo resultado da experiênncia do passado com a marca, a confiançaa
tambbém é posittivamente aassociada com
c
a lealddade (DELG
GADO; MU
UNUERA, 2005 apudd
CHA
AVES, 20122).
Costa ett al. (2008)) citam Mo
organ e Hunnt (2004) para
p
afirmaar que a coonfiança doo
consuumidor no fornecedorr é preponnderante parra a durabiilidade doss relacionam
mentos. Oss
autorres baseiam
m-se também em Moo
orman, Zalltman e Deeshpandé (1992) paraa apontar a
confi
fiança comoo o resultaddo da postuura e intençção íntegrass dos envollvidos no processo
p
dee
trocaa.
c
coomo “um estado
e
psicoológico quee
Rousseauu et al. (19998, p. 395)) definem confiança
comppreende a inntenção de aceitar umaa vulnerabillidade baseaada em exp
pectativas poositivas dass
intennções ou com
mportamenttos de outroo”. Essa deffinição é composta de duas
d
partes: a primeiraa
se baaseia na exxpectativa da
d responsabbilidade, daa integridadde e de quee as ações de um doss
envoolvidos nãoo serão prrejudiciais ao outro (PERIN et al., 20004). E a outra, naa
interddependênciia dos envolvidos, poiss sem a colaaboração dee um, os obbjetivos nãoo têm comoo
ser attingidos (BREI; ROSS
SI, 2005). Assim,
A
têm-sse outras du
uas hipóteses do estudo:
uanto maior a confiançaa na marca, maior a leaaldade para com ela.
H3 – Qu
H4 – A confiança
c
d consumid
do
dor na marcca do lubrifiicante é maaior que a coonfiança noo
locall da troca dee óleo.
Lealldade
M
e New
wman (20011) abordam a lealdade à marca em
m duas verteentes: comoo
Sheth, Mittal
compportamento e como attitude. Paraa esses messmos autorees, a lealdaade comporrtamental à
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marcca pode ser identificadaa na recomppra do produuto ou serviiço, enquantto a lealdadde atitudinall
referre-se a sentim
mentos com
mo apreço e afeição culltivados pelo consumiddor para com
m a marca.
Essa mesma abordaagem é feitaa por Freiree (2005), quue apresentaa dois conceitos-chavee
para definir leaaldade: com
mprometim
mento com a marca (atitude)
(
e repetição de compraa
mportamentoo). Baseanddo-se em esstudos deseenvolvidos por Jacobyy e Chestnuut (1978) e
(com
Dickk e Basu (19994), a autoora reforça a ideia de que
q o comprrometimentto com a maarca (brandd
comm
mitment) refflete uma attitude fortem
mente positiiva do cliennte em relaçção à marca..
Em seu
u estudo, Freire (2005)
(
rellaciona ennvolvimento
o com o produto,,
compprometimennto com a marca
m
e leaaldade. Os resultados
r
d pesquisa apontaram
da
m que existee
relaçção entre essses três coonstrutos e que o com
mprometimen
nto se posiiciona comoo mediadorr
entree o envolviimento e a lealdade, podendo seer considerrado como mediador também
t
dee
outroos antecesso
ores da lealddade.
Por exemplo, a reelação em satissfação e leald
dade é dita com
mplexa porquee nem sempree
clienntes satisfeitoss são leais. Enntretanto, podee-se supor quee a satisfação é responsávell
pelaa formação do
d comprom
metimento, e, uma vez que
q
este estteja presente,,
intennsifique a inffluência da saatisfação na lealdade.
l
E, ainda,
a
o compprometimentoo
podee intensificar a influência de outros anttecedentes com
mo confiançaa, qualidade e
valoor na lealdade de clientes. (F
FREIRE 20055, p. 120-121)..

Vieira e Slongo (2008) estudaram mais profundamentte a relaação entree
compprometimennto e lealdadde, e os ressultados da pesquisa qu
ue analisou o processo de compraa
pela Internet mo
ostraram que os dois coonstrutos coonvergem em
m direção a um conceitto único.
A lealdaade a superm
mercados, por
p sua vez, foi estudadda por Vieirra e Damacena (2007)..
Os pesquisador
p
res elaborarram sete hiipóteses parra identificar as variááveis que discriminam
d
m
grupoos de leald
dade. A pessquisa mosttrou que oss principaiss influenciaadores da leealdade em
m
superrmercados são comproometimento
o afetivo, saatisfação coom o ambieente e valorr percebidoo
pela experiênciaa no superm
mercado. Porr últimos, sãão apresentaadas as hipóóteses H5 e H6:
H5 – Qu
uanto maior o comprom
metimento coom a marcaa, maior a leealdade paraa com ela.
H6 – A lealdade
l
à marca
m
é maior que a leaaldade ao loocal de trocaa.
TODOLOG
GIA
MET
Foi reaalizada um
ma pesquissa quantitativa concclusiva, de caráter descritivoo
(APP
POLINÁRIO
O, 2006; MALHOTR
M
RA, 2006), precedida
p
d uma invvestigação exploratória
de
e
a
biblioográfica com
m o objetivvo de relacio
onar diretam
mente autor e material escrito
e
sobrre o assuntoo
pesquuisado (LAKATOS; MARCONI,
M
1987 apud MOTA, 20007).
p
é formada
f
pelos consumiidores finaiss de óleos luubrificantess
A populaação desta pesquisa
da ciidade de Forrtaleza que possuem caarros de passseio e utilizzam o serviço de troca de óleo, daa
qual se extraiu
u uma amoostra não probabilístiica (MATT
TAR, 20088) compostta por 1500
onhecidos doos autores do
d presente estudo.
respoondentes co
Os dados deste estuudo foram coletados
c
appenas uma vez,
v razão pela
p qual é transversall
(APP
POLINÁRIO
O, 2006; MALHOTRA
M
A, 2006).
O instruumento de pesquisa uttilizado parra a coletaa dos dadoss foi um qquestionárioo
estruuturado conttemplando 41
4 questõess elaboradass para dar a conhecer o perfil do respondente
r
e
e seuus hábitos de consum
mo. Na prim
meira parte do questioonário optouu-se pelo emprego
e
dee
questtões de múlltipla escolhha e questõees abertas, ee, na segundda parte, pelo uso da esscala Likertt
com sete pontoos e afirmaações que abordavam
m principalm
mente os construtos cconfiança e
B
e Sinha (2000).
lealddade. As afirrmações forram baseadaas na pesquisa desenvoolvida por Batra
Para obtter as inforrmações neecessárias, esta
e
pesquisa valeu-see da comunnicação porr
interm
médio de en
ntrevistas elletrônicas (m
mediante a utilização de
d questionáário disponiibilizado noo
apliccativo Googgle Drive®) e de contatoo pessoal.
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Para a taabulação e análise dos dados coletados em
mpregou-se o método descritivo
d
e
ferraamentas de estatística
e
b
básica
como
o média, meediana e mooda, além do
os softwaress SPSS ® e
Micrrosoft Excell ®.
ANÁ
ÁLISE DOS
S RESULT
TADOS
Nas priimeiras peerguntas do
d questionário busccou-se connhecer as seguintess
caraccterísticas dos
d
responndentes: luggar de ressidência e de trabalh
ho, faixa de
d renda e
inforrmações sob
bre o veículoo que condu
uzia (marcaa, modelo e ano).
A maioriia dos respoondentes resside na região central-ssul da cidad
de, formada por bairross
de cllasse médiaa. Quanto aoo local de trabalho,
t
622% atestam trabalhar na
n área de abrangência
a
a
da Seecretaria Exxecutiva Reggional II (SER II), connsiderada no
obre em Forrtaleza.
As faixaas de renda utilizadass foram ass descritas na classifiicação elabborada pelaa
Funddação Getúlio Vargas (2011), obbtendo-se a seguinte definição das
d classes sociais daa
amosstra da pesqquisa:
Classe A:
A Acima dee R$9.745,00 – 22%
Classe B:
B de R$7.4775,00 a R$99.745,00 – 6%
6
Classe C:
C de R$1.7334 a R$7.4775,00 – 58%
%
Classe D:
D de R$1.0885,00 a R$11.734,00 – 14%
1
Classe E:
E de R$0,000 a de R$1.0085,00 – 0%
%
O fato de
d a Classe C represenntar mais da metade dos
d respond
dentes merece atenção,,
pois esses núm
meros retrataam o aumeento do connsumo da referida
r
classe nos últtimos anos,,
ns de alto vaalor monetáário.
incluusive de ben
Sobre o tipo de veeículo dos participante
p
es, os resulltados perm
mitiram eviddenciar quee
mais da metade da frota é composta
c
dee veículos com até cincco anos de fabricação.
f
Dadoos sobre o comportam
c
mento do co
onsumidor
Esse bloco de perguuntas adentrra o compoortamento de
d compra e questiona frequência,,
locall e razões paara o consum
mo.
O períoddo de troca do óleo varria por veícculo e é especificado no manual ddo carro. Oss
resulltados mosttram que a maioria dos participanntes obedecce à “regra geral” seguundo a quall
esse período é atingido
a
a caada 5.000 km
k rodados ou seis meses, variaçãão também relacionada
r
a
u
ao tippo de óleo utilizado.
Para se descobrir
d
o local onde a troca de óleo
ó
é feita foram ofereecidas duas opções aoss
respoondentes, cuuja maioria (58%) optoou por “oficcina”, 41% por “posto de combustíveis e 1%
%
afirm
mou não ter local de preeferência.
m o consum
midor a preeferir um ouu outro locaal são apressentadas naa
As razõees que levam
Tabeela 1 a seguiir:
T
Tabela1 – Mootivos para a escolha
e
do locaal da troca de óleo.
Por que
q motivo o (a)
( senhor (a)) troca o óleo nesse local?
Próximo de casa/trabalho
c
61
40,67%
Atendim
mento
47
31,33%
Preeço
16
10,67%
7
4,67%
Promooções
Outtro
13
8,67%
M
Marcou
mais de
d uma opção
6
4,00%
150
100%
Tottal
F
Fonte: pesquissa direta (2014).

Preferir um
u fator utiilitário (locaalização - loocais próxim
mos aos quee fazem parrte da rotinaa
do coonsumidor) e não um hedônico
h
(attendimento)) ao realizarr a troca do óleo lubrifi
ficante podee
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retrattar o deseejo pela coonveniênciaa ao acesssar o prodduto/serviço
o que atennda a suass
necessidades. Añaña,
A
Silvaa e Nique (2011)
(
afirm
mam que a conveniên
ncia de acessso inclui a
midores obbtêm ao contratar e reeceber um serviço. A
rapiddez e a faccilidade quee os consum
ausênncia da conveniência é vista co
omo um prreço não monetário
m
pago
p
pelo consumidor
c
r
(AÑA
AÑA, SILV
VA, NIQUE
E, 2011). Taais resultaddos refutam a primeira hipótese deeste estudo:
H1 – O fator hedônico “atendiment
“
to” possui influência mais alta que o fatoor utilitárioo
“locaalização” naa escolha doo local de trroca do óleoo lubrificantte.
Para a taabulação doos dados, as marcas citaadas foram organizadaas em ordem
m alfabéticaa
e a ccada uma fooi atribuído um númeroo de 1 a 8, deixando-se
d
e o 9 para ass respostas em branco..
m, foi possíível contabiilizar quanttas vezes deeterminada marca foi a primeira a ser citada,,
Assim
quanntas vezes fooi a segundaa e quantas, a terceira.
Considerrando-se a soma de to
odas as vezzes em quee cada marcca foi citadda, as maiss
conhhecidas são Mobil (21,333%), Lubrrax (16%) e Castrol (11,56%). Im
mportante coonstatar quee
o núúmero de reespostas em
m branco para a segunnda e a terrceira marccas mais coonhecidas é
cresccente.
ue o consum
midor utilizaa
O mesmo princípio foi aplicado na pergunnta sobre ass marcas qu
(Tabela 2). As porcentagen
p
ns representaam somentee os resultad
dos da prim
meira coluna.
Tabela 2 – Marcas
M
que o consumidor usa.
u
Que marcaa (s) de lubrifficantes o (a)
senhor (a) ussa?

#1

#2

#3

AC Delco

1

5

0

0

3
3,33%

Castrol

2

22

1

0

144,67%

Ipiranga

3

4

0

0

2
2,67%

Lubrax

4

30

2

0

200,00%

Mobil

5

52

5

0

344,67%

Selenia

6

6

0

0

4
4,00%

Shell

7

11

7

0

7
7,33%

Texaco

8

4

0

0

2
2,67%

Sem respostta

9

16

135

0

100,67%

150

150

0

1
100%

Total
Fonte: pesquuisa direta (20014).

Evidenciia-se que a marca maiss usada peloos pesquisaados é a Mo
obil (34,67%
%), seguidaa
por L
Lubrax (20
0%) e Castrrol (14,67%
%). Importannte observaar que mennos de 1% da amostraa
utilizza mais de uma
u marca de
d óleo.
Para jusstificar a escolha deessas marccas foram apresentaddas seis opções
o
aoss
respoondentes: inndicação do fabricante, indicação do
d trocadorr/mecânico, preço, dispponibilidadee
no poonto de ven
nda, promoçções, qualidaade do prodduto.
Os resulttados mostrraram que quase
q
40% das escolhaas da marcaa do óleo sãão feitas noo
pontoo de vendaa, mediantee a indicação do proffissional esspecializado
o (fator heddônico) em
m
detrim
mento da qualidade
q
d produto (fator
do
(
utilitáário). A forrte influênccia do varejjista para a
consoolidação daa venda podde se encaixxar no disccurso de Am
mui (2010) apud Santoos e Müllerr
Netoo (2012) quee define a atual
a
fase doo trade marrketing, no qual é resp
ponsável pella melhoriaa
do deesempenho dos produtoos no pontoo de venda por
p intermédio da com
mpreensão daaqueles quee
o inffluenciam e dos driverrs de venda que asseguuram que a marca esteeja disponívvel e com o
nívell de qualid
dade desejaado pelo consumidor. Ou seja, atualmentee, o entenddimento doo
funciionamento dos pontos de venda, os potennciais influ
uenciadoress do consuumidor e a
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apressentação ad
dequada do produto
p
no PDV cabem
m ao trade marketing, para que poossa extrairr
correetamente ass informações desse pllayer e aum
mentar o vollume de ven
ndas. Essess resultadoss
corrooboram a segunda hippótese: H2 – O fator hedônico
h
“iindicação do
d mecânico/trocador””
possuui influênciia mais altaa que o fatorr utilitário “qualidade
“
do produto” na escolhha da marcaa
de um
m óleo lubriificante.
Na segunnda parte da
d pesquisa foi utilizadda a escala Likert, com
m opções dee 1 a 7, em
m
que 1 significav
va “discorddo plenameente” e 7, “concordo
“
plenamentee”. As quesstões sobree
nfiança forram apreseentadas sepparadamentte para oss fatores “marca dee
lealddade e con
lubrificante” e “local
“
onde se realiza a troca de óleo”.
ó
As mesmas
m
perg
guntas foram
m aplicadass
os fatores annalisados neeste estudo.
para cada um do
bre a confia
ança
Anállise dos resultados sob
Na questtão sobre ass marcas maais confiáveeis foram appresentadas sete marcass em ordem
m
alfabbética das quais
q
o resppondente deveria
d
escoolher as trêês que acreeditava sereem as maiss
confi
fiáveis. Paraa efeito de tabulação,
t
foram
f
somaddos os resuultados indivviduais de cada
c
marca,,
obtenndo-se que as marcas mais confiááveis para oos pesquisaados são Moobil (27,56%
%), Lubraxx
(22,222%) e Casttrol (17,56%
%).
Observanndo-se as reespostas ofeerecidas a essa
e questão
o e comparaando-as com
m as obtidass
na inndagação accerca da maarca (s) que o consumiddor mais ussava verifico
ou-se um allto nível dee
confi
fiança na marca
m
de lubbrificantes e um índicce positivo de intençãão de recom
mpra. Além
m
dissoo, as três marcas
m
aponntadas como
o as mais confiáveis são também
m as mais ussadas peloss
consuumidores que,
q
por suaa vez, apressentaram baaixíssima disposição
d
p
para
a mudaança. Essess
resulltados atestaam a teoria de Garbarinno e Johnsoon (1999) appud Oliveirra (2012), quue aponta a
confi
fiança como
o fator infl
fluenciador da intençãão de comp
pra e da leealdade, fuundamental,,
portaanto, nas tro
ocas relacioonais. Oliveeira (2012) cita ainda Reichheld
R
e Schefter (2000),
(
quee
afirm
mam que an
ntes de se ganhar a leealdade doss clientes, deve-se
d
gan
nhar sua coonfiança. E
aborddando-se novamente
n
a lealdade comportam
mental, com
mprova-se que
q a Hipóótese 3 foii
corrooborada: H33 – Quanto maior
m
a connfiança na marca,
m
maioor a lealdadee para com ela.
e
Nas resspostas sobbre confiannça obtidass mediantee a escalaa Likert, o nível dee
posiccionamento na tabela foi
f razoavellmente equiilibrado, em
mbora tendeente para o máximo dee
concordância qu
uanto a conffiar nas marrcas utilizaddas (Tabela 3).
Tabeela 3 – Confiaança na marcaa utilizada.
Sinto quee posso
T
Tenho
muita confiança
c
de
confiar nessa
q o desemp
que
penho dessa
marcca.
marca é o melhor
m
do
mercaado.
1
7
4,67%
16
10,67%

Fico meenos ansioso
quando adquiro o(s)
produ
uto(s) dessa
m
marca.
16
10,67%

Acreditoo que há
menos rrisco de
algo dar errado.
10

6,67%

2

5

3,33%

14

9,33%

10

6,67%

9

6,00%

3

12

8,00%

16

10,67%

16

10,67%

5

3,33%

4

20

133,33%

30

20,00%

30

20,00%

21

14,00%

5

37

244,67%

31

20,67%

33

22,00%

37

24,67%

6

34

222,67%

21

14,00%

21

14,00%

33

22,00%

7

35

233,33%

22

14,67%

23

15,33%

35

23,33%

T

150

100,00%

150

100,00%

150

100,00%

150

1
100,00%

Fontte: pesquisa diireta (2014).

Em relaçção à confiaança no loccal da troca de óleo, oss resultadoss também fooram muitoo
posittivos, sendoo as três maaiores notas de todas as
a perguntass localizadaas nos itens 5, 6 e 7 daa
escalla (Tabela 4).
4
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Tabella 4 – Confiannça no local daa troca de óleo
o.
Sinto que posso
confiar nesse
proved
dor de
serviçços.

Tenho muita confiança
T
c
d que a troca de óleo
de
é feita
a
adequadam
mente.

Fico menos an
F
nsioso
quando adq
quiro
esse serviçço.

Acredito que háá
meenos risco de
alg
go dar erradoo.

1

9

6,00%

3

2,00%

10

6,67%

5

3,33%
%

2

6

4,00%

5

3,33%

18

12,00%

6

4,00%
%

3

13

8,67%

4

2,67%

4

2,67%

9

6,00%
%

4

16

10,67%

16

10,67%

15

10,00%

111

7,33%
%

5

27

18,00%

29

19,33%

26

17,33%

255

16,67%
%

6

36

24,00%

35

23,33%

25

16,67%

299

19,33%
%

7

43

28,67%

58

38,67%

52

34,67%

655

43,33%
%

T

150

100,00%

150

100,00%

150

1000,00%

150

100,00%
%

Fontee: pesquisa dirreta (2014).

o números absolutos, verifica-see
Observanndo-se essees resultadoos e consideerando-se os
que o nível de confiança do consum
midor no loccal de trocaa de óleo é superior ao
a nível dee
fiança que ele tem na marca.
m
Esse dado, aliaddo ao já obtiido na conffirmação da Hipótese 2
confi
(o prrincipal influenciador na
n escolha da
d marca dee óleo é o trrocador/meccânico do loocal onde a
trocaa é realizadaa), suporta os
o resultadoos do estudoo de Santos e Fernandess (2008).
Para os autores,
a
no contexto dee serviços, a confiançaa é um concceito a ser estudado
e
dee
maneeira bidimensional, e uma
u
dessas dimensõess é a confiaança nos funncionários de
d linha dee
frentte – a outrra é a conffiança na política
p
da empresa que
q presta o serviço (SANTOS;;
FERN
NANDES, 2008). Em sua pesquiisa, os autorres descobrriram que “qquanto mais elevada a
confi
fiança do co
onsumidor nna empresaa e em seus funcionáriios, maior é a probabillidade de o
consuumidor reallizar futurass trocas com
m a empresaa e manter um
u relacionaamento a loongo prazo””
(p. 19). Com issso, a Hipóttese 4 foi reefutada: H44 – A confiaança do connsumidor na marca doo
c
noo local da trroca de óleo
o.
lubrificante é maior que a confiança
bre a lealdaade
Anállise dos resultados sob
Os resulttados revelaam que, meesmo não see identifican
ndo como cllientes leaiss às marcas,,
os coonsumidores tendem a utilizá-las novamente.
n
unta sobre o quanto os
o respondeentes eram compromettidos com a marca dee
Na pergu
lubrificante quee utilizam (Questão
(
22), mais da metade das
d respostaas permearram a zonaa
6 Prado e Santos (2007) citam Hennig-Thu
H
urau e Kleee
centrral da escalla Likert (poontos 4 a 6).
(19977, p. 740) para
p definir o comprom
metimento coomo “a orieentação do consumidor
c
r para longoo
prazoo em um reelacionamennto baseadoo em aspecttos emocionnais (afetivos) e na coonvicção dee
que a permanên
ncia no relacionamentto trará maais benefício
os que o téérmino delee (aspectoss
cognnitivos)”.
m as que foram
fo
apresentadas atéé
Considerrando-se esssa definiçãão em compparação com
aqui sobre leald
dade, concluui-se que a Hipótese
H
5 foi corrobo
orada quantoo à lealdadee atitudinal,,
d um é baixxo, o do outtro tende a ser
s baixo tam
mbém, não tendo sido encontradoo
pois se o nível de
q
a atittude influen
ncia o compportamento de compra:: H5 – Quannto maior o
na litteratura o quanto
compprometimennto com a marca,
m
maiorr a lealdade para com ela.
e
Os resultados obtiddos sobre o construto lealdade ilustram a leaaldade compportamentall
definnida por Shheth, Mittal e Newman
n (2001), jáá relatada neste
n
estudoo. Espartel (2005) citaa
Dickk e Basu (1994) para explicar
e
quee a compraa repetida nem
n
sempree pode ser cconsideradaa
lealddade, já qu
ue esse coomportamen
nto (repetiçção da com
mpra) podee acontecerr por puraa
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convveniência doo cliente. É possível também
t
inccluir os cusstos de muddança de m
marca que o
consuumidor poode ter see mudar o forneceddor com o qual see relacionaa (JONES,,
MOT
THERSBAU
UCH, BEAT
TTY, 2000 apud ESPA
ARTEL, 20005).
Investigaando-se os mesmos paarâmetros de
d lealdade à marca junnto aos locais onde ass
trocaas de óleo acontecem
m, percebe-sse que há um alto nível
n
de leealdade porr parte doss
respoondentes daa pesquisa (T
Tabela 5).
Tabella 5 – Lealdadde ao local da troca
t
de óleo.
Sou muito
o leal a
esse loccal.

Teenho planos futuros
f
de
c
continuar
tro
ocando o
óleo nesse lugar.
l

Sou mu
uito
compromettido com
esse loccal.

Considerareei esse local
na minha próóxima troca
n
de ólleo.

1

15

10,00%
1

11

7,33%

19

12,67%

9

6,00%

2

18

12,00%
1

5

3,33%

15

10,00%

6

4,00%

3

14

9,33%

12

8,00%

9

6,00%

12

8,00%

4

12

8,00%

21

14,00%

18

12,00%

12

8,00%

5

24

16,00%
1

26

17,33%

33

22,00%

28

18,67%

6

25

16,67%
1

31

20,67%

14

9,33%

22

14,67%

7

42

28,00%
2

44

29,33%

42

28,00%

61

40,67%

T

150

100,00%

150

100,00%

150

100,00%

150

100,00%

Fontte: pesquisa diireta (2014).

a
doos númeross obtidos das
d pergunttas sobre a
Considerrando-se oss valores absolutos
lealddade para coom a marca e para com
m o local da troca de óleeo, refuta-see a Hipótesee 6: H6 – A
lealddade à marcaa é maior quue a lealdad
de ao local de
d troca.
CON
NSIDERAÇ
ÇÕES FINA
AIS
Esta pesquisa estuddou os consttrutos confiiança e leald
dade aplicaados às marcas de óleoo
lubrificante auto
omotivo e aos
a locais de
d troca de óleo.
ó
Para avaliar
a
dois objetos disstintos, estee
u na teoria sobre
s
comportamento do
d consumidor, marca, confiança e lealdade.
estuddo se baseou
Os resultados mostrraram que o principal fator de escolha do loocal da troca de óleo é
utilittário. A maiioria dos respondentes decide por uma oficin
na/posto de combustíveel por causaa
de suua localizaçção e não peelo atendim
mento ofereccido pelo prrestador do serviço. Noo entanto, a
opçãão “atendim
mento” é o segundo principal
p
faator de esco
olha do local de trocca de óleo,,
preceedente que talvez
t
justiffique o fato de que, parra se escolhher a marca do lubrificaante, o fatorr
prepoonderante seja
s
a indiccação do prrofissional de linha dee frente da revenda (ttrocador dee
óleo//mecânico). Pode-se cooncluir que o consumiddor anseie por conveniêência sem abbrir mão dee
um sserviço presttado com quualidade.
O óleo lubrificante
l
m
exxige algum conhecimento técnicoo
é um prodduto cujo manuseio
por parte
p
do co
onsumidor. Nesse sentido, transfeerir a respo
onsabilidadee da escolhaa da marcaa
para um profisssional podee ser encaraado como um
u modo de
d o consum
midor obteer o melhorr
e o que comprova
c
a
produuto para o seu veículoo sem necesssariamente saber detallhes sobre ele,
confi
fiança empreegada no prrestador de serviço, tannto que essee fator ficouu à frente da indicaçãoo
do faabricante do
o veículo.
É importtante ressalttar a pouca relevância dos fatoress preço e promoções/brrindes tantoo
na esscolha da marca
m
do lubbrificante quuanto do loccal da trocaa de óleo. O consumidoor apresentaa
maioor nível de exigência
e
quuanto ao prroduto adquuirido e ao serviço
s
presstado, tanto que fatoress
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outroora consideerados prim
mordiais parra o sucessso de um produto
p
esttão agora se
s tornandoo
secunndários.
Sobre a confiança na marca, foi comproovada a exteensa teoria que atestavva ser essee
elem
mento um doos antecedeentes da lealdade. Ficoou evidente que os con
nsumidores utilizam ass
marccas em que mais confiaam. No entaanto, o nível de confiannça na marcca é menor que o nívell
de coonfiança no prestador de
d serviço, fato
f que ajuuda a justificcar o porqu
uê de se levvar tanto em
m
consiideração a orientação
o
d profissional ao se esscolher que marca de óleo será adqquirida.
do
A pesquuisa também
m comprovoou que o ccomprometiimento preccede a lealddade e quee
essess dois consttrutos são diiretamente proporciona
p
ais, consideerando-se oss conceitos de lealdadee
compportamentall e atitudinnal. Os partticipantes da
d pesquisa não se deffiniram com
mo leais àss
marccas que utiilizam, mass consideraam-nas parra as próxiimas trocass e apresenntam baixaa
prediisposição a trocá-las. Isso significa que mesmo
m
não desenvolvendo uma relação dee
afeiçção com ass marcas uutilizadas, o consumiddor as conssidera suficcientes paraa manter o
relaccionamento estabeleciddo até então..
c
o nível de leealdade paraa com o loccal de trocaa
Assim coomo aconteece com a confiança,
do ólleo é maiorr que o da lealdade
l
paara com a marca,
m
reforçando novaamente a teooria de quee
um construto é precedeente do outro.
o
A jjá explicadda lealdadde comporttamental é
finannceiramentee importantee para os neegócios. Terr clientes quue consomeem os produutos de umaa
emprresa e conssideram adqquiri-los no
ovamente, além
a
de nãão demonstrrarem dispoosição paraa
deixaar de fazê-lo
o é uma reaalidade que deve ser levvada em connsideração ao se traçarr estratégiass
e pollíticas de rellacionamennto.
Todos oss resultadoss encontrado
os nesta pesquisa aponntam para a importânciia do pontoo
de veenda no proocesso de compra
c
de óleos lubrifficantes. A relevância do revendeedor ocorree
princcipalmente no
n exato momento
m
da escolha da marca. Inv
vestir na ponta da cadeeia de valorr
apressenta-se com
mo o diferenncial compeetitivo em um
u mercado
o acirrado.
Estreitar o relacionaamento com
m as revendas de óleo é preponderrante para se
s aumentarr
o voolume de vendas
v
e coonseguir maaior participação no mercado.
m
A
Aproximar-s
se do PDV
V
dificuulta a ação
o da concorrrência e au
uxilia a vissibilidade, além
a
de deespertar o innteresse doo
consuumidor peloos produtos. A marca de
d óleo lubrrificante quee melhor se utilizar doss resultadoss
destaa pesquisa poderá
p
se soobressair freente às outraas.
Este estu
udo foi limitado pela falta
f
de estrrutura pesso
oal e de tem
mpo para utilizar
u
umaa
amosstra probabilística, quee poderia reepresentar m
melhor a poopulação daa cidade dee Fortaleza..
Além
m disso, pelos mesmos motivos, não
n foi posssível investiigar mais a fundo a connstrução daa
lealddade para coom as marccas e os loccais de trocca de óleo. A inclusãoo de outross construtoss
aponntados pela academia como antecedentes daa lealdade poderiam ajudar
a
a coompreenderr
melhhor a sua connstrução e seu
s desenvoolvimento no
n mercado de troca de óleo.
Esta é, portanto, a primeira sugestão de
d pesquisa futura, a qual se sucedem a
possiibilidade dee estudar o relacionam
mento entre revendedorr e consumiidor final, a percepçãoo
da quualidade do
os produtos, assim com
mo a diferencciação das estratégias
e
de
d posicionnamento dass
marccas.
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