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RESUMO 

Os consumidores são movidos por decisões, que transcendem a materialidade dos 
produtos e serviços que consomem. Analisando superficialmente, há um risco de 
traduzirmos o comportamento do consumidor apenas através da sua resposta – 
padrão ou opiniões declaradas, que podem em um primeiro instante não revelar 
completamente a complexidade e plenitude do seu comportamento real. Este estudo 
apresenta como objetivo, identificar as convergências ou divergências entre o dizer 
dos consumidores de postos de combustíveis, em contraponto com o seu 
comportamento real no ato de abastecer na prática, o seu fazer. Além disso, 
entendeu-se em maior profundidade os fatores considerados, segundo o dizer dos 
consumidores, para a escolha de postos de combustíveis, e ao estabelecer a 
correlação do dizer-fazer, pode-se interpretar á luz dos fatos a real relevância dos 
fatores inicialmente declarados. Partindo dessas considerações e atribuído a 
complexidade do tema,  para a pesquisa do projeto, foi utilizada uma abordagem 
mista, caracterizada como um projeto exploratório sequencial, que se baseia na 
metodologia de pesquisa qualitativa e quantitativa. Foram empregados para 
obtenção dos dados, entrevistas em profundidade, questionários estruturados e 
aplicativo desenvolvido para fins deste trabalho.  Os resultados do estudo mostraram 
uma não correspondência entre o dizer-fazer do consumidor, para a escolha de 
marcas para abastecimento em postos de combustíveis. Os insumos e discussões 
poderão servir como base para futuras pesquisas, em diferentes categorias, e 
poderão instigar a reflexão sobre a necessidade de novas ferramentas aplicadas ao 
marketing, que permitam considerar com a finalidade de avaliar a intenção e 
comportamento do consumidor, não somente as declarações ou o dizer dos 
indivíduos. 

 

Palavras-Chave: Comportamento do Consumidor; Processo de Escolha em 
Decisões de Consumo; Modelo de Perspectiva Comportamental; Dizer-Fazer; 
Postos de Combustíveis, Marca. 
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ABSTRACT 

Consumers are driven by decisions that transcend the materiality of the products and 
services they consume. In a superficial analysis, there is a risk of translating 
consumer behavior only through its standard response or stated opinions, which may 
at first not fully reveal the complexity and fullness of its actual behavior. The purpose 
of this study is to identify the convergences or divergences between the "say" of the 
consumers, as opposed to their actual behavior in fueling in practice. In addition, it 
was possible to understand in depth the factors considered, according to the 
consumers, to the choice of fuel stations and in establishing the correlation of the 
say-do, it is possible to interpret about the facts perspective, the real relevance of the 
factors initially declared. Based on these considerations and given the complexity of 
the theme, a mixed approach was used for the project research, characterized as a 
sequential exploratory project, which is based on the Qualitative and quantitative 
methodology research. The data were obtained by in-depth interviews, structured 
questionnaires and an application (app) developed for the purposes of this study. 
The results of the study showed a mismatch between the say-do consumers' on the 
choice of gas stations brands. The inputs and discussions may serve as a basis for 
future research in different categories and may instigate the reflection about the 
needs for new tools applied to marketing that allow to evaluate the intention and 
behavior of the consumer beyond declared discourse. 

 

Keywords: Consumer Behavior; Choice Process in Consumer Decisions; Behavioral 
Perspective Model; Say-Do; Gas stations; Brand. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os primeiros pensamentos e a relevância pessoal quanto a esse estudo, 

desenrolaram-se anos antes, durante a trajetória profissional no campo de 

pesquisas de marketing e a inquietude do autor ao refletir em como se dá e convive, 

a ideia de que os consumidores muitas vezes em ambientes de pesquisa de 

mercado se manifestam, afirmando a respeito do que consomem mais ou 

intencionam consumir, ao passo que o hábito, o impulso, influências 

mercadológicas, racionalidade, vieses comportamentais e tantos outros fatores, 

podem exercer um forte domínio sobre as escolhas pelo consumo de fato, levando-

os em alguns casos, a consumirem algo diferente do que muitas vezes afirmaram a 

princípio. 

1.1 Problema de pesquisa 

O autor dessa dissertação atua no ramo de energia e combustíveis, em um 

modelo de negócios integrado e único que começa na comercialização até a 

distribuição de combustíveis, por meio de uma rede de postos com presença 

nacional, que garante a oferta de produtos de abastecimento, serviços para veículos 

e lojas de conveniência. 

Exercendo sua função na área de Pesquisa de Marketing, e observando as 

particularidades do mercado de distribuição de combustíveis no varejo brasileiro, o 

autor se motivou a pesquisar sobre possíveis convergências ou divergências, entre o 

comportamento declarado pelos consumidores quando no contexto de pesquisa, e 

seu real comportamento demonstrado no ambiente de consumo. 

Ocorre que em sua imensa maioria, os produtos ofertados ao consumidor no 

mercado de combustíveis são essencialmente os mesmos, tendo em vista que se 

referem, segundo Mesquita (2007), advindos de uma mesma refinaria, a estatal 

Petrobras.  

Consequentemente, entende-se que tal segmento, propícia a oportunidade de 

entender de maneira mais isolada, os fatores que influenciam o dizer do consumidor 

quando ao consumo e seu posterior consumo de fato do produto, afinal, este entre 

as mais variadas marcas não apresentam em si nenhuma diferenciação, e ainda 

assim, através de dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), conseguimos 
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observar, grande discrepância entre as fatias de mercado pertencentes as mais 

variadas marcas distribuidoras. 

 Nesse contexto, a reflexão quanto aos dizeres dos consumidores sobre a 

intenção de consumo em postos de combustíveis, e sua real escolha para 

abastecimento ganhou ainda mais força. A declaração dada pelos consumidores, em 

ambiente de pesquisa, quando questionados sobre a intenção de consumo de 

marcas de postos de combustíveis, ou o seu dizer, se confirma na revelação dada 

pelos mesmos em seu consumo efetivo, o seu fazer?  O consumo de determinada 

marca mencionada previamente, de fato se mostra real?  

1.2 Objetivos 

Assim, o objetivo geral desta dissertação é analisar as possíveis 

convergências ou divergências, entre o dizer do consumidor e posterior fazer do 

mesmo, quanto ao consumo de marcas de postos de combustíveis, isso sob o 

prisma do Modelo da Perspectiva Comportamental (BPM) proposto por Foxall 

(1998), e das pesquisas da relação Intenção-Comportamento que buscam entender 

a correspondência Dizer-Fazer (AJZEN, 1991; AJZEN2001; DAVIES, FOXALL,  

PALLISTER, 2002).  

No alcance do objetivo geral, foram determinados os objetivos específicos a 

seguir: 

a) Mensurar a preferência e intenção de abastecimento, segundo o dizer dos 

consumidores, no que concerne a marcas de postos de combustíveis,  

procurando identificar os elementos mais relevantes que possam justificar 

tais escolhas; 

b) Mensurar a conversão real dos consumidores pelas marcas de postos de 

combustíveis, ou, o fazer dos mesmos, e através da comprovação dos 

últimos abastecimentos, identificar convergência ou divergência entre o 

que foi dito a principio sobre preferência e intenção, e realizado através do 

ato de abastecer, e quais os prováveis fatores mais relevantes que 

justifiquem esses comportamentos; 
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1.3 Hipóteses da pesquisa 

 Tem-se como hipóteses gerais da pesquisa: 

 H1: O dizer dos consumidores, quanto à intenção de abastecimento em uma 

marca de postos de combustíveis, não se comprova através do fazer dos mesmos 

quanto ao abastecimento na prática. 

 H2: Os fatores declarados pelos consumidores ao preferirem, e 

intencionarem consumir uma marca de postos de combustíveis, não são os mesmos 

que os conduzem ao abastecimento na prática. 

Outras hipóteses norteiam essa dissertação: 

H3: o fator “marca” como endossador de atributos funcionais, ligados a 

qualidade e confiança do combustível influencia de maneira considerável o dizer do 

consumidor, no que se refere a sua escolha por marcas de postos de combustíveis, 

mas não obrigatoriamente existe convergência entre essa declaração, e a ação do 

consumidor revelada através do consumo em si; 

H4: o fator “preço” não se mostra tão relevante no ambiente da pesquisa, ou 

seja, no momento do dizer do consumidor, mas ganha relevância no momento de 

consumo, ou momento do fazer; 

1.4 Justificativas 

Discussões acerca das frequentes divergências, entre o que manifesta o 

consumidor nos seus dizeres em ambientes de pesquisa, e seu real comportamento 

nas situações de consumo, parecem ser frequentes entre profissionais que atuam 

em pesquisa de mercado, tanto no ambiente acadêmico quanto organizacional.  

Tais profissionais não raramente preocupam-se com a identificação, e 

mensuração das variáveis preditoras do comprar, considerando-se que, com 

previsões assertivas sobre o comportamento de compra dos consumidores, podem-

se antever condições mercadológicas que sejam favoráveis ou não para as 

empresas, a partir das quais podem ser elaboradas renovadas estratégias. 

Dessa forma, torna-se interessante um estudo aprofundado, para discorrer 

em relação dessa importante contraposição: as possíveis convergências ou 

divergências, entre o que é dito pelo consumidor em situações de pesquisa e o que 
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é realizado pelo mesmo ao consumir, e por quais motivos divergências podem vir a 

ocorrer. 

É conhecido, que os consumidores são movidos por decisões, que 

transcendem a materialidade dos produtos e serviços que consomem. Numa análise 

superficial, há o risco de traduzirmos o comportamento do consumidor por meio da 

sua resposta – padrão ou opiniões declaradas, que podem em um primeiro instante 

não revelar completamente a complexidade, e plenitude de seu comportamento real. 

O comportamento do consumidor não é orientado unicamente pela razão, 

mas, sobretudo por emoções e sentimentos internos, como sugere Crescitelli e 

Shimp (2012). Além disso, graças ao advento da tecnologia e acesso mais rápido á 

informações, esse consumidor passa por um movimento contínuo de evolução, e 

assim é possível notarmos uma transformação do comportamento social e de 

consumo desta. e possivelmente de outras gerações. Assim é necessário considerar 

que o mundo de hoje e o consumidor que nele vive, e tem sofrido grandes 

mudanças nesses últimos anos, com fortes reflexos na maneira como se relaciona 

com as marcas, produtos e serviços. 

Para Champniss et al. (2015), é habitual o comportamento do consumidor ser 

divergente do que preveem as pesquisas, uma vez que transformações muito 

insignificantes no contexto, podem fazer com que o consumidor altere rapidamente 

sua identidade social, levando-o a considerar determinado bem, serviço, marca ou 

produto de uma maneira despretensiosa e mente aberta – bem diferente da sua 

identidade no mundo real (decisão real versus decisão hipotética). 

Há de se considerar igualmente que o consumidor pode propositalmente ou 

não, no ambiente de pesquisa, assimilar, interpretar mal ou até deliberadamente se 

expressar de maneira divergente ao seu real comportamento, preferências e 

intenções, conforme discorre Malhotra (2012). Da mesma forma não é incomum, 

como menciona Crescitelli e Shimp (2012), querer causar uma boa impressão ao 

entrevistador, logo, disfarçando sua avaliação ou condutas práticas verdadeiras.  

Como cita Tonelli (2011), é possível observar um amplo desenvolvimento nas 

últimas décadas, quanto à associação de técnicas de pesquisas junto ao 

consumidor, obtendo-se assim um repertório mais rico e robusto no entendimento do 

seu comportamento. Os resultados combinados são fundamentais nas organizações 

para a inovação das estratégias de marketing, conforme corroboram Shiffman e 

Kanuk (2012) e cada vez mais, as organizações apresentam como desafio ter 
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resultados mais acurados, advindos dessas pesquisas, garantindo assim tomadas 

de decisões de negócios absolutamente alinhadas às necessidade e anseios do 

consumidor. 

Para objeto do presente estudo, foi escolhido o mercado de distribuição de 

combustíveis no varejo no Brasil – os postos de combustíveis – por ser o segmento 

de atuação profissional do autor, e interessantemente possuir algumas 

características marcantes que podem ser diferenciadoras para esse projeto: o 

produto ofertado aos consumidores, os combustíveis, são essencialmente iguais 

independente do posto escolhido pelo consumidor ao abastecer, tendo em vista que: 

são advindos de uma mesma refinaria, a Petrobras.  

O mercado, a despeito da não diferenciação do produto, possui companhias 

distribuidoras variadas, e de marcas e modelos de negócios distintos, uma vez que 

existem postos referenciados e exclusivos de grandes marcas – “postos 

embandeirados” - e postos que se abastecem com diversas marcas distribuidoras, 

não se utilizando assim do endosso da marca de nenhuma delas – “postos bandeira 

branca”, propiciando assim uma divisão ou distribuição de mercado muito 

divergente, tendo grandes e pequenos players com as mais variadas fatias do 

mesmo.  

A marca, como reforça Vasquez (2006), possui grande valor para as 

empresas. Apesar de não ser um ativo fixo, as constantes transações ocorridas no 

mundo dos negócios, com altos valores envolvidos demonstram a importância desse 

patrimônio para as organizações. 

Em um cenário competitivo complexo, como o do mercado de postos de 

combustíveis no Brasil, que, como será analisado, em muito é marcado pelo 

contexto de desconfiança do consumidor, devido ao histórico de adulterações de 

produto, possuir ou não o endosso de uma marca forte pode ser o principal fator 

diferenciador, tanto para o dizer para o fazer do consumidor, no que tange a 

categoria em questão. 

Assim, entende-se que ao estudar este segmento á luz do Modelo da 

Perspectiva Comportamental (BPM) proposto por Foxall (1998), e das pesquisas da 

relação Intenção-Comportamento (AJZEN,1991, 2001; DAVIES, FOXALL, 

PALLISTER, 2002)  será possível analisar de maneira mais objetiva as declarações, 

ou o dizer dos consumidores e contrapô-las ás revelações ou fazer dos mesmos no 
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que esta relacionado a categoria de postos de combustíveis no Brasil, sendo nela o 

produto um si, um fator pouco diferenciador. 

1.5 Contexto: O mercado de postos de combustíveis no Brasil 

A partir da Revolução Industrial e do consequente desenvolvimento e 

evolução da indústria pesada, seguido do advento das guerras mundiais e do 

surgimento da indústria automobilística; o petróleo e seus derivados, se tornaram 

produtos mais estratégicos em todo o mercado mundial, necessários que são para 

produção, e manutenção de bens e serviços considerados essenciais no mundo em 

que vivemos. 

Dentre os inúmeros derivados de petróleo, os combustíveis para usos 

automobilísticos, talvez sejam aqueles de maior uso e conhecimento do público em 

geral. Segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), no ano de 2015, foram 

distribuídos mais de 120 milhões de metros cúbicos de combustíveis no mercado 

brasileiro, uma alta de mais de 20% desde 2010.1 

O setor é representado no país pelo Sindicato Nacional das Empresas 

Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (SINDICOM) fundado em 1941, é 

a entidade que trata junto ao governo de assuntos e interesses comuns às 

distribuidoras de combustíveis atuantes no Brasil. As empresas associadas ao 

SINDICOM representam mais de 80% do mercado. Mercado este que segundo o 

órgão, fatura mais de 300 bilhões de reais anualmente, e dadas às características de 

sua evolução, demonstra especificidades importantes no que compete a interação e 

percepção junto ao consumidor. 

Adriano Pires, Diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), em artigo  

escrito em Setembro de 2016, para o jornal Estado de São Paulo, permite entender 

que esse segmento sofreu grandes mudanças nas últimas décadas. Uma vez que, 

no início da década de 1990 o mercado brasileiro era dominado por grandes 

distribuidoras como BR Distribuidora, Shell, Exxon/Esso, Ipiranga e Texaco, após a 

era Collor o mesmo segmento ficou marcado por uma grande desregulamentação, 

que acabou permitindo a entrada players de menor porte no mercado, que com 

frequência atuavam duvidosamente no que se relaciona a coleta de impostos e a 

garantia da qualidade do produto oferecido. Em consequência de, alguns players 
                                                           
1
 Anuário 2016 – Agência Nacional do Petróleo 
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internacionais diminuírem ou abandonarem seu foco de atuação no Brasil, e o 

mercado acabou sofrendo por muitos anos, com questionamentos sobre qualidade, 

e ter frequentes comprovações de adulteração,  se tornou a grande preocupação do 

consumidor quanto ao setor. 

Em 1997, com a sanção da Lei 9.478 e a criação da Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), cuja atuação principal relaciona-se, a prevenção de adulterações 

nos combustíveis, e minimizar ao máximo as oportunidades para evasão de 

impostos, um importante movimento mercadológico aconteceu: uma nova 

consolidação do setor, com entrada no mercado de distribuição de novos grupos 

brasileiros, como a compra da Esso pela Cosan e posterior joint venture desta com a 

Shell, criando assim a Raízen, e a venda do Grupo Ipiranga para o Ultra e para a 

BR. Depois, a compra da Texaco pelo Grupo Ultra e, mais recentemente, a 

aquisição da ALE Distribuidora. Essa movimentação mercadológica consolidadora, 

naturalmente deu destaque a grandes marcas, que se aproveitando da atuação da 

ANP quanto à regulamentação, buscam incessantemente a visita dos consumidores 

as suas bandeiras, em detrimento á competidores que atuam sem contrato de marca 

com os grandes distribuidores, ou seja, os postos chamados “bandeira branca”, que 

podem ser abastecidos por qualquer distribuidora. 

Assim, segundo Pinto e Silva (2004), os postos revendedores, popularmente 

conhecidos como postos de gasolina, que são os intermediários entre as 

distribuidoras e os pequenos consumidores finais, podem ser classificados como 

“postos embandeirados” ou “postos bandeira branca”. 

Segundo os autores as principais diferenças entre as duas classificações, se 

dão quanto à exclusividade ou não na comercialização do combustível de 

determinada marca distribuidora. O posto embandeirado,  precisa obrigatoriamente, 

comercializar somente produtos da marca distribuidora signatária de seu contrato, 

estando naturalmente sujeito a influências quanto ao preço, comunicação da marca 

em seu estabelecimento, e padrões de qualidade estabelecidos ao produto que 

comercializa. Se, por vezes pode ser desvantajoso, por exemplo, não ter completa 

autonomia sobre a negociação do preço de compra do produto, por outro, segundo 

Pinto e Silva (2004, p. 112). 

[...] a mais importante vantagem destes postos é a confiança 
transmitida para o consumidor final, que acredita na procedência e 
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qualidade dos combustíveis comercializados, assim como nos 
padrões de limpeza, tipos de produtos vendidos e segurança.  

O posto bandeira branca,  não apresenta exclusividade com nenhuma 

distribuidora, o que pode ser vantajoso do ponto de vista comercial, uma vez que 

possui maior poder de barganha na negociação. Por outro lado, esses tipos de 

postos sofrem com a desvantagem de não carregar consigo atributos tão fortes de 

qualidade, e confiança tendo em vista que não possuem o endosso de nenhuma 

grande marca distribuidora. 

O cenário competitivo do mercado de revenda de combustíveis, atualmente 

denota claramente essa dinâmica. A fatia de mercado ou market share, segundo 

Kamlot (2011, p. 7):  

É um elemento-chave na determinação das vendas de uma loja e 
depende do grau do esforço de marketing de uma empresa em 
relação ao esforço de marketing dos concorrentes. No ramo da 
revenda de combustíveis, o market share é um índice muito utilizado 
para indicar a representatividade de uma distribuidora e dos postos 
de combustíveis a ela vinculados contratualmente. 

O SINDICOM afirma que, no ano de 2015 mais de 70% do market share da 

revenda de combustíveis se dividiu entre quatro grandes competidores: BR (34,9%), 

Ipiranga (19,6%), Raízen, que atua com a marca Shell, (19,2%) e Ale (3,3%). Os 

postos revendedores que operam com bandeira branca tiveram participação de 

22,4% no mesmo ano.2 

Essa divisão tão clara do mercado entre postos parceiros de grandes marcas 

distribuidoras (postos embandeirados), e postos marcados pela ausência do 

endosso de uma marca em sua operação (postos bandeira branca), faz pensar 

sobre a importância de determinado elemento – a marca – na escolha do 

consumidor pelo abastecimento, em um posto de combustível em detrimento de 

outro. 

Isso se torna ainda mais interessante quando se prendem ao fato de que 

segundo Mesquita (2007), apesar da eliminação em 1997 do monopólio da 

Petrobras para o refino do petróleo no Brasil, em termos práticos essa atividade 

continua sendo exercida com exclusividade pela citada estatal, o que estabelece que 

todo diesel e gasolina comuns comercializados no Brasil, são refinados pela 

                                                           
2
 SINDICOM http://www.sindicom.com.br/sind_estatisticas/download/Participacao_Mercado.pdf 
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Petrobrás e dessa maneira, são praticamente iguais. Assim, reforça o autor, “essa 

peculiaridade do mercado brasileiro torna ainda mais difícil para as distribuidoras a 

tarefa de diferenciarem seus produtos” (MESQUITA, 2007, p. 2). 

Assim, por suas características, o mercado de revenda de combustíveis no 

varejo se torna interessante como objeto de estudo para esse trabalho, pois a 

despeito da não diferenciação de produtos, permanece o mesmo com grandes e 

pequenos players, que apresentam market share muito diferentes. 

Em um segmento complexo como esse, percebe-se que buscar o 

entendimento sobre o dizer do consumidor, sobre o ato de abastecer e o fazer do 

mesmo, quando de fato abastece pode ser elucidador, e passível de interpretações 

quando examinados á luz das teorias de Perspectiva Comportamental e de Intenção 

- Comportamento, pois se do ponto de vista de produto, o combustível abastecido é 

essencialmente o mesmo, há que se considerarem fatores externos ao produto para 

entender o comportamento do consumidor, e mais do que isso, examinar a 

convergência ou divergência de suas declarações e revelações sobre o ato de 

consumo. 

1.6 Estrutura da dissertação 

A organização desta dissertação está dividida em seis capítulos, de acordo 

com a estrutura lógica da argumentação proposta. 

O capítulo um apresenta a introdução ao tema, o problema de pesquisa, os 

objetivos e as hipóteses. Além disso, no mesmo é apresentado o contexto sobre o 

mercado, objeto do estudo, bem como as perspectivas sobre o tema do trabalho, 

buscando conectar o campo científico e acadêmico, ao universo das organizações 

corporativas. 

No segundo capítulo, apresenta-se a revisão da literatura relacionada ao 

comportamento do consumidor, processos de tomada de decisão desdobrada em 

teoria da racionalidade, preferência declarada e revelada, heurísticas e vieses 

comportamentais e por fim, as teorias cernes do projeto: relativas à intenção – 

comportamento, modelo da perspectiva comportamental e dizer-fazer. 

O terceiro capítulo descreve as metodologias utilizadas, discorrendo acerca 

dos tipos de pesquisa, instrumentos de coleta, análise e processamento dos dados 

que foram utilizados, alinhado aos objetivos e hipóteses do problema de pesquisa. 
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Por se tratar de um projeto exploratório sequencial, uma vez englobada a 

adoção de pesquisa qualitativa e quantitativa, os resultados e as interpretações 

sobre cada uma das fases da pesquisa realizada são apresentados e discutidos no 

capítulo quatro. 

 No capítulo cinco são elencadas as principais conclusões, passíveis de 

extração com o projeto. O referido capítulo precede o capítulo seis, onde se discute 

as limitações do estudo, e traçam-se recomendações para futuros projetos ou 

mesmo estudos de maior abrangência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Processo de escolha em decisões de consumo 

Conforme esclarece Sandroni (1999), o consumo sob a ótica econômica 

corresponde na utilização, de determinado bem ou serviço para a satisfação de uma 

necessidade. Os indivíduos enquanto agentes econômicos utilizam o rendimento 

que conquistam na atividade produtiva, na compra dos bens e serviços de que 

precisam para satisfazer seus desejos. A começar de serviços, roupas, alimentos, 

lazer, transporte, artigos e supérfluos, até itens de maior valor agregado como: 

habitação, propriedades e títulos. 

O ato de consumir é enquadrado como um comportamento do consumidor, 

que segundo Blackwell et al. (2005) são, as atividades com que os indivíduos se 

ocupam, quando obtém, consomem e dispõem de produtos e serviços. De forma 

geral é o estudo do “por que as pessoas compram”. 

Solomon (2011) acrescenta que, o campo do comportamento do consumidor 

igualmente engloba os processos envolvidos na seleção, compra uso ou disposição 

não apenas de bens e serviços, mas da mesma forma de ideias e experiências. 

É ampliada tal perspectiva por Shiffman e Kanuk (2012), ressaltando que os 

indivíduos tomam as decisões a partir de seus recursos disponíveis,  como: tempo, 

dinheiro e esforço, em itens relativos ao consumo. 

Foxall (1999) argumenta que, o ato de consumir começa a partir do relato de 

um desejo, por meio de procura e avaliações de possíveis formas de satisfação, e 

do ato de consumir propriamente dito. Nesse sentido, Peter e Oslon (2009), 

oferecem uma interpretação adicional, destacando que o comportamento do 

consumidor inclui as interações que envolvem os pensamentos e sentimentos, que 

os indivíduos experimentam e, portanto, o processo de tomada de decisão e atitudes 

no processo de consumo. 

Neste sentido, é cabível considerar que semelhante comportamento de 

compra, venda ou consumo, percorra a dinâmica das escolhas realizadas pelos 

consumidores. 

Uma das explicações de escolha, segundo Holanda (2010, p. 125) é “o ato, 

operação ou efeito de escolher,  [...] optar entre uma ou mais pessoa ou coisa” e que 

fundamentado na literatura científica em consumo, conforme cita Porto (2009), 
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consiste no comportamento de escolher marcas de produtos, devido ao fato deste 

comportamento preceder o comportamento de compra. 

O processo de escolha em decisões de consumo, desperta o interesse e 

diversas possibilidades de análise por parte de alguns pesquisadores 

(EHRENBERG; UNCLES; GOODHARDT, 2002; FOXALL, 1998; SHERMAN; 

CORTY 1984; TVERSKY; KAHNEMAN, 1974), uma vez que este tema abarca 

diversas áreas do conhecimento das ciências comportamentais, especificamente 

como: a psicologia, a sociologia e a economia. 

Devido à pertinência para o presente trabalho, discorre-se a seguir acerca dos 

achados e das principais visões, sobre o processo de escolha do consumidor á luz 

da teoria econômica clássica, preferência declarada e revelada, economia 

comportamental e modelo da perspectiva comportamental, que permite a 

contraposição dizer-fazer, principal embasamento para fundamentação deste 

projeto. 

2.1.1 Tomada de decisão sob a ótica da Teoria Econômica Clássica 

Um princípio bem particular relativo ao entendimento, em como se 

desencadeia o processo de decisão nos indivíduos em ocasiões de consumo, nasce 

guiado à luz do pensamento econômico, que segue o modelo clássico da escolha 

racional, cujo propósito sugere colocar total e exclusiva confiança na razão como 

instrumento de escolha. A racionalidade exige do decisor um conhecimento claro a 

respeito de suas preferências e alternativas, conforme cita Angelo e Luppe (2010) e 

baseia-se no pensamento da maximização, da satisfação dos indivíduos e que, 

como complementa Zafirovski (2008) pode ser combinada com a função utilidade. 

A teoria econômica do consumidor é apoiada pela teoria da utilidade que 

determina como os indivíduos tomam decisões em situações de risco. A utilidade é o 

valor que o consumidor atribui a um produto, ou serviço através da combinação de 

fatores, de forma semelhante que esse valor seja o máximo para a escolha 

realizada, dentro de um determinado conjunto de opções (BEN-AKIVA; LERMAN, 

1985). Segundo esse modelo, o indivíduo racional escolhe uma opção, avalia as 

probabilidades de cada possível resultado, considera a utilidade que irá alcançar de 

cada resultado, e escolhe a alternativa que ofereça a combinação perfeita. 
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Fishburn (1968) e Day (1974) definiram a utilidade como, um grupo de 

proposições sobre as relações de preferência-indiferença dos indivíduos, favoráveis 

a um conjunto de objetos, e as respectivas antecipações de comportamento que 

podem ser resultantes deste conhecimento. 

A utilidade é, portanto, a forma numérica de expressão da satisfação que um 

indivíduo alcança, a partir de uma cesta de bens, conforme exemplifica Pindyck e 

Rubinfeld, (2010), e cujo resultado oferece a combinação ótima, como cita Gilovich e 

Griffin (2002). 

Louviere, Hensher e Swait (2000) busca elucidar em seis fases as decisões 

dos indivíduos, sobre a escolha de uma alternativa entre várias, incluindo a 

formação da preferência: a função utilidade. 

 

Figura 1: Visão geral do processo de escolha do consumidor. 

 

Fonte: Adaptado de Louviere, Hensher e Swait (2000, p. 8). 

 

Segundo Louviere et al. (2000), o consumidor conscientiza-se da necessidade 

de obter algum produto, bem ou serviço. Desse modo, o indivíduo passa por um 

processo de conhecimento sobre quais produtos ou serviços podem satisfazer suas 

necessidades. Nesse estágio, o indivíduo avalia e compara as alternativas 

disponíveis, com base na importância relativa das variáveis intervenientes na 

escolha, bem como na análise compensatória entre as mesmas. As variáveis 

Pós - escolha (reavaliação)

Escolha - Não-escolha

Formação da preferência - utilidade

Avaliação e comparação das alternativas possíveis

Informação sobre os produtos que podem satisfazer suas necessidades

Consciência das necessidades (percepções)
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socioeconômicas, como: renda, escolaridade, entre outras também são 

determinantes no processo de avaliação. 

Em seguida, o indivíduo ordena as alternativas, e decide sobre a escolha ou 

não da melhor alternativa. Por fim, essa alternativa é reavaliada, com a adoção de 

outras variáveis não consideradas no primeiro processo de escolha, visando a 

enriquecer o conhecimento sobre o mercado e melhorar a tomada de decisão 

(BRANDÃO, 2005). 

A escolha pela utilidade antevê que o tomador de decisão realize 

compensações, entre os atributos de cada alternativa para a escolha de uma, na 

qual seu benefício seja o maior possível.  Pode-se pressupor assim, que o 

comportamento racional, espera que um indivíduo avalie o conjunto de alternativas 

disponíveis, e escolha aquela que lhe proporcione a maior satisfação relativa.  

Esse critério de decisão implica que a atratividade de uma alternativa, 

expressa por um vetor de valores de cada atributo, seja redutível a um índice 

conforme prevê (BEN-AKIVA; LERMAN, 1985), uma vez que é difícil quantificar ou 

atribuir valores a utilidade de um bem, é possível ordenar as preferências do 

consumidor, permitindo, desta forma, a comparação numérica entre a atratividade 

das alternativas pertencentes a uma escolha. O índice de atratividade de uma 

alternativa em relação às demais, dentro de um mesmo conjunto de escolha, como 

exposto, pode ser definido como sua utilidade. 

Cabe destacar que as pessoas possuem preferências diferentes, e assim, 

individualmente atribuem diferentes utilidades para um determinado bem. Produtos 

que geram grande satisfação para um consumidor podem não gerar para outro 

indivíduo, mesmo que esse possua renda e recursos disponíveis similares ao 

primeiro. 

Todavia, esse modelo clássico de racionalidade, cujas escolhas são 

baseadas considerando um cenário perfeito, representadas pela maximização da 

utilidade, pressupõe que o indivíduo tenha completo conhecimento das variáveis 

determinantes nas ocasiões de consumo, como se não houvesse qualquer restrição 

nas habilidades de processamento das escolhas, o que em termos práticos não é 

viável, pois como sugere Sherman e Corty (1984), o ambiente é povoado por 

incertezas e ausência de informações, afastando os indivíduos do comportamento 

racional e os levando a julgamento equivocados (KARDES; KALYANARAM, 1992).  
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Salgado e Espíndola (1995) fazem refletir, acerca do grande valor do modelo 

da racionalidade, mas que seu cumprimento somente seria possível se todos os 

indivíduos tivessem a mesma visão homogênea do mundo, dividindo os mesmos 

princípios e códigos de valores. Além disso, é conhecido que o comportamento do 

consumidor não é orientado única e exclusivamente pela razão, mas, sobretudo por 

emoções e sentimentos internos, como sugere Crescitelli e Shimp (2012).  

As aspirações de um indivíduo não se constituem em um padrão, ou seja, do 

que visa satisfazer nas situações em que possui a oportunidade de fazer escolhas. 

Podemos nos convencer de que uma pessoa que possui, aspirações mais precisas 

possui um comportamento diferente, de uma pessoa que possui aspirações menos 

acuradas. Assim, em várias situações nas quais um indivíduo deve tomar uma 

decisão, pode perceber que sua pretensão pode ser não realizável, levando-o a 

alternativa que mais se aproxima de seu desejo original, e tomá-la como referência 

que irá basear seu comportamento real de escolha (BARBOSA, 2013). 

2.1.2 Preferência declarada e preferência revelada 

A obtenção de dados de preferência (ligados a cada opção), e intenções 

comportamentais (o que o indivíduo “intentaria” fazer), pode ocorrer através da 

aplicação de técnicas de pesquisa quantitativa. As formas de coleta desses dados 

podem caracterizá-los, como informações de preferência declaradas ou de 

preferência reveladas. 

Segundo Louviere e Williams (1994), o princípio básico da preferência 

declarada é apresentar ao entrevistado um conjunto de opções hipotéticas, das 

quais escolhe uma. Esta escolha realizada pelo indivíduo representa a sua 

preferência, pelos atributos de uma alternativa sobre as outras. 

Senna, Toni e Lindau (1994), citam que a técnica da preferência declarada 

pode ser vista como o modelo, para identificação das preferências dos usuários ou 

possíveis ações, em resposta às mudanças nas condições da oferta. Enquanto que 

Ben-Akiva e Morikawa (1990) corroboram de que, a preferência declarada é um 

modelo de escolha, que representa a decisão entre mudar para uma nova alternativa 

ou manter a escolha existente. 

 Há um consenso crítico quanto da natureza hipotética das questões e, em 

consequência, das escolhas das pessoas em incorrer em respostas, não 
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representativas do comportamento que teriam, caso a escolha fosse real. 

(BROWNSTONE; BUNCH; TRAIN, 2000; EARNHART, 2002). 

A teoria da preferência revelada se baseia nas observações das escolhas 

reais do indivíduo. Segundo Bradley et al. (1994), as respostas geralmente 

configuram escolhas simples, ou diferentes escolhas ao longo de um determinado 

período. 

Grande parte dos pesquisadores defende está técnica uma vez que reflete as 

escolhas, que realmente ocorrem ou ocorreram em um determinado mercado. 

(ADAMOWICZ; LOUVIERE; WILLIAMS, 1994). 

Os dados coletados através da preferência revelada apresentam duas 

vantagens em relação a dados de preferência declaradas: i) maior confiabilidade e ii) 

maior validação. Por confiabilidade define-se, a ideia de que repetidas medições de 

uma escolha levarão a resultados similares; a validação diz respeito à relação entre 

o que se observou ser escolhido, e o que foi realmente escolhido (HENSHER; 

ROSE; GREENE, 2005).  

Outra característica vantajosa, dos dados de preferência revelada é a 

incorporação das restrições em uma escolha: as restrições que limitam uma escolha, 

como as socioeconômicas, por exemplo, fazem naturalmente parte de uma 

informação medida através de preferência revelada, o que não ocorre 

necessariamente em um dado de preferência declarada. 

Todavia, uma das grandes desvantagens discutida na literatura, dos dados de 

preferência revelada em relação aos de preferência declarada corresponde às suas 

limitações de alternativas, atributos e níveis dos atributos (MORIKAWA, 1989; 

LOUVIERE; HENSHER; SWAIT, 2000; HENSHER; ROSE; GREENE, 2005). Uma 

vez que os dados de preferência revelada são coletados no mundo real, as 

alternativas analisadas ficarão restritas às disponíveis no momento da 

observação/coleta. 

Outro ponto importante é que dados de preferência revelada (por exemplo: 

dados socioeconômicos, transações de cartão de crédito, programas de fidelidade), 

são relativamente caros de se obter, e requerem considerável tempo para coleta 

(LOUVIERE; HENSHER; SWAIT, 2000). 
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2.1.3 Racionalidade limitada 

Herbert Alexander Simon (1916 – 2001) importante cientista norte-americano 

e vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1978, retratou o homem econômico à 

luz da teoria econômica neoclássica, conforme segue. 

Supõe-se que esse homem tenha conhecimento dos aspectos 
relevantes do seu ambiente, que se não for absolutamente completo, 
é ao menos notavelmente claro e volumoso. Supõe-se ainda que ele 
tenha um sistema bem organizado e estável de preferências, e uma 
habilidade computacional que lhe permita calcular, para os cursos de 
ação alternativos que lhe estão disponíveis, qual deles lhe permita 
atingir o ponto mais alto em sua escala de preferência. (SIMON, 
1955, p. 99, tradução do autor). 

Ainda que Simon (1955) tenha refletido acerca do homem econômico, é dele 

igualmente a criação do conceito de racionalidade limitada ou bounded rationality 

cuja argumentação define que os tomadores de decisão, não decidem de modo 

integralmente racional, mas fazem o melhor que podem dadas as limitações sujeitas. 

Simon (1997) conceitua a racionalidade limitada como: 

[...] a racionalidade que é consistente com o nosso conhecimento do 
verdadeiro comportamento de escolha humano, pressupõe que o 
tomador de decisão deve procurar por alternativas, tem 
conhecimento notoriamente incompleto e impreciso sobre as 
consequências das ações e escolhe ações que se espera sejam 
satisfatórias. (SIMON, 1997, p. 17, tradução do autor). 

Em outro texto, Simon (1972) igualmente enfatiza que a teoria da 

racionalidade limitada não deve ser confundida com irracionalidade, mas que se 

trata de princípios que levam em consideração a influência do risco, a presença da 

incerteza e a falta de informação completa, sobre as alternativas para o tomador de 

decisão. 

Enquanto a teoria econômica clássica prevê que toda informação relevante 

para a tomada de decisão está prontamente disponível ao decisor, é plausível 

concluir que a teoria da racionalidade limitada proposta por Simon, considere o que 

de fato acontece na vida real, ou seja, é necessário buscar informações, seja para 

conhecer as alternativas que podem ser escolhidas, quanto os elementos para 

decidir entre essas alternativas (ABE, 2013). 
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Partindo do pressuposto que os indivíduos estão sujeitos aos efeitos do 

ambiente externo, às emoções experimentadas no momento da decisão e outras 

influências que podem levar a irracionalidade (ARIELY, 2009), pesquisadores têm 

argumentado acerca da importância de avaliações psicológicas, e os limites da 

racionalidade (CAMERER; LOEWNSTEIN, 2004), e que o comportamento humano é 

elemento vital e multidisciplinar no campo da pesquisa do processo decisório 

(ANGELO; LUPPE, 2010). 

Assim, o marco teórico da Economia Comportamental explora a convergência 

entre a economia e a psicologia, no que se refere ao estudo dos aspectos 

econômicos dos comportamentos humanos (FERREIRA, 2012). 

Ferreira (2012) destaca que, a Economia Comportamental não deve ser 

considerada uma substituição à teoria econômica neoclássica, mas sim como uma 

construção teórica apropriada em garantir avanços e reflexões, no modelo 

neoclássico permitindo uma maior harmonização com a realidade. 

2.1.4 Tomada de decisão sob a ótica da Economia Comportamental 

Segundo Rubinson (2010), a Economia Comportamental percorre o processo 

de tomada de decisão dos indivíduos, baseados nos campos da economia, 

antropologia e psicologia cognitiva. Desta forma e em linha com o pensamento da 

racionalidade limitada, dois psicólogos israelenses, Amos Tversky e Daniel 

Kahneman, nos anos 1970, se convenceram de que os problemas de 

processamento mental, e os erros comportamentais não eram eventuais ou pouco 

significativos, mas sistemáticos e recorrentes (FERREIRA, 2012).  

Tversky e Kahneman observaram que no processo de tomada de decisão, os 

indivíduos utilizam atalhos ou simplificações mentais (heurísticas) e igualmente 

vieses (erros sistemáticos), que demarcam e podem distorcer a capacidade de 

julgamento, e tomada de decisões racionais (STERNBERG, 2000). 

Adicionalmente, Tversky e Kahneman (1974) da mesma forma,  afirmam que 

grande parte das decisões tomadas pelas pessoas é baseada em crenças, 

julgamentos subjetivos e de validade limitada, conduzindo, aos citados 

anteriormente, erros sistemáticos e recorrentes. Segundo Angelo e Luppe (2010), 

Tversky e Kahneman produziram informações críticas e relevantes sobre esses 
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erros sistemáticos, que influenciam o processo de julgamento e tomada de decisão, 

sendo, portanto, um marco nos estudos de julgamento sob incerteza. 

Atenção, energia gasta e dinheiro são alguns dos fatores que compõem o 

custo do processo de tomada de decisão, segundo Selten (2001). Além disso, 

conforme destaca Gabaix e Laibson (2005), o tempo para a tomada de decisão é 

escasso, o que leva na inevitabilidade de se estabelecer a maneira mais coerente de 

alocá-lo. Desta forma, grande parte das decisões tomadas pelos indivíduos se 

sustenta em processos de acesso rápido a tarefas conhecidas, mencionada acima, 

de atalhos mentais ou heurísticas (BAZERMAN; MOORE, 2010).  

As heurísticas conduzem as pessoas a tomarem suas decisões de forma mais 

eficiente, otimizando custos de recursos e tempo, conforme argumenta Braga (2015) 

e inclinam-se a induzir em falhas analíticas, e decisões equivocadas conforme 

mencionado por Tversky e Kahneman (1974). Todavia, como bem coloca Ferreira 

(2012), a heurística isoladamente, não leva obrigatoriamente a erros sistemáticos, 

mas deve ser utilizada como um recurso para a solução rápida de problemas. Os 

erros sistemáticos são fruto da confiança em indicadores inapropriados, vindos do 

julgamento intuitivo (ABE, 2013). 

Tversky e Kahneman (1974) concebem três heurísticas, “regras práticas” ou 

da mesma forma, chamadas de “regras de ouro”, que os indivíduos conhecem e 

aplicam em suas decisões. São elas: representatividade, disponibilidade e âncora-

ajuste, detalhadas na sequência. 

A heurística da representatividade está diretamente associada a erros de 

julgamento de probabilidade e consideração de estereótipos. Segundo Tversky e 

Kahneman (1974), há uma série de questões probabilísticas as quais as pessoas se 

preocupam, por exemplo: Qual a probabilidade do objeto A pertencer a classe B? 

Qual a probabilidade do processo B gerar o resultado A? Ao utilizar a heurística da 

representatividade, as probabilidades são avaliadas pelo grau em que A é 

representativa de B, isto é, pelo grau em que A é similar a B (BRAGA, 2015).  

Segundo Abe (2013), podemos acreditar que um homem afro-americano de 2 

m de altura apresenta maior probabilidade de ser um jogador de basquete, do que 

um judeu de 1,67m, uma vez que exista entre os jogadores de basquete uma maior 

incidência de negros altos do que judeus baixos. Bazerman e Moore (2010) 

considera que é da heurística da representatividade que emana a interpretação 

errada da chance, ou seja, em dada situação em que o sujeito apostador acredite 
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que depois de uma série de jogadas ruins, o mesmo terá um resultado positivo, 

ainda que tais resultados sejam completamente aleatórios e independentes um dos 

outros. Da mesma maneira que exemplifica Abe (2013), que ao lançar uma moeda 

várias vezes, a chance de tirar coroa três vezes consecutivas, é a mesma 

probabilidade de obter cara – coroa – cara, ainda que seja mais viável acreditar na 

segunda alternativa. 

Do ponto de vista prático, Bazerman (2004, p. 10) cita os seguintes exemplos 

para ilustrar a heurística da representatividade: 

Os administradores usam a heurística da representatividade ao 
prever o desempenho de uma pessoa com base em uma categoria 
estabelecida de pessoas que o indivíduo em foco representa para 
eles. Eles preveem o sucesso de um novo produto com base na 
similaridade desse produto com tipos de produtos bem sucedidos e 
malsucedidos. Em alguns casos, o uso da heurística é uma boa 
aproximação. Em outros casos, ela leva a julgamentos que muitos de 
nós achamos irracionais e meramente repreensíveis, como a 
discriminação. 

Na tentativa de procurar características que retratem eventos conhecidos, os 

indivíduos tendem a incluir tais fatos em sua experiência de vida, tratando-os de 

forma mais proprietária, a partir de informações disponíveis (RODRIGUES; RUSSO, 

2011). Essa segunda heurística é apresentada como heurística da disponibilidade, 

uma vez que, são eventos julgados como mais prováveis de acontecer, se são 

fáceis de imaginar ou recordar. A provável causa de ocorrência ocorre pela 

facilidade com que tais ocorrências estejam disponíveis na memória (TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1973). 

Abe (2013), ressalta que essa heurística está intimamente associada a 

perguntas, sobre situação de risco e se as pessoas conseguem refletir facilmente 

em exemplos relevantes, existe maior probabilidade das pessoas de se sentirem 

amedrontadas ou agoniadas. A mesma autora cita o exemplo de que, quem 

vivenciou um terremoto grave, terá maior propensão a acreditar na probabilidade de 

um novo terremoto do que se tivesse apenas lido a respeito. 

A facilidade de lembrança é um dos parâmetros da heurística da 

disponibilidade, e pode levar a erros sistemáticos (KAHNEMAN, 2012), uma vez que 

as estimativas podem ser distorcidas, por conta da potência com que lembranças 

relacionadas a determinado evento saltam à mente. 
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Mais uma vez, Bazerman (2004) exemplifica de maneira contemporânea a 

heurística da disponibilidade: 

A localização de lojas de varejo é influenciada pelo modo como os 
clientes pesquisam suas mentes ao procurar determinada 
mercadoria Por que há vários postos de gasolina próximos ao 
mesmo cruzamento? Por que varejistas de ‘nivel superior’ querem 
estar no mesmo ponto comercial? Por que as maiores livrarias de 
uma cidade geralmente estão localizadas a algumas quadras umas 
das outras? Uma razão importante para esse modelo é que os 
consumidores aprendem a ‘localização’ de um tipo particular de 
produto ou loja e organizam suas mentes segundo esta localização. 
Para maximizar o tráfego, o varejista precisa estar na localização 
com a qual os consumidores associam esse tipo de produto ou loja. 
(BAZERMAN, 2004, p. 22). 

Por fim, a heurística da ancoragem e ajustamento, apresentada por Tversky e 

Kahneman (1974), como quando o indivíduo adota um ponto inicial ou “âncora”, o 

preço, por exemplo, e utiliza esse parâmetro como base para o processo de tomada 

de decisão. Abe (2013), cita um exemplo, de quando um vendedor de automóveis 

realiza seu lance inicial, para que o comprador interessado tenha uma referência do 

que poderia ser uma contraproposta viável. O ajustamento acontece quando o 

indivíduo toma esta “âncora” como um ponto de partida, da mesma maneira  

adiciona ou subtrai valores deste valor – referência para estimar as probabilidades 

dos potenciais resultados (LUPPE, 2006). 

Thaler e Sunstein (2009), afirmam ser possível influenciar o número que será 

escolhido em uma situação específica, apenas sugerindo de forma sutil um ponto de 

partida para o processo de raciocínio. Os autores exemplificam: “Quantos anos você 

tinha quando entrou para o jardim de infância? Qual o número de quartos que 

existem em sua casa? Agora, qual destas caixas com prêmios numeradas de 1 a 10 

você escolhe?” Segundo os autores, a opção por uma das caixas escolhidas sofrerá 

influência das perguntas anteriores. Sabe-se que a idade para início no jardim de 

infância e a quantidade média de quartos em uma casa são menores que 5, assim, 

há uma probabilidade maior que o número da caixa escolhida também seja menor 

que 5. 

Gilovich e Griffin (2002, p. 3), ilustram através do exemplo abaixo as três 

heurísticas cognitivas do julgamento: 
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Quando perguntamos a alguém para avaliar a frequência relativa do 
uso de cocaína pelos atores de Hollywood, pode-se estimar um valor 
pela facilidade com que exemplos de usuários de drogas que são 
celebridades são recuperados da memória 
– heurística da disponibilidade. Quando alguém avalia qual é a 
probabilidade de um dado ator cômico ser usuário de cocaína, pode-
se estimar a similaridade entre o referido ator e um usuário típico de 
cocaína – heurística da representatividade. E essa mesma pergunta 
também pode ser respondida, iniciando-se com um valor saliente 
(por exemplo, 50%) e ajustando esse valor para baixo para chegar a 
uma resposta final – heurística da ancoragem. 

Ainda em linha com as influências que podem alterar a suposta racionalidade, 

Kahneman (2012) argumenta que, a mente humana apresenta duas maneiras de 

reagir. O “Sistema 1”: rápido, intuitivo e automático e o “Sistema 2”: mais lento, 

cálculos complexos, exige mais atenção, e que acaba sendo ativado quando ocorre 

algo que não foi resolvido pelo Sistema 1. Thaler e Sunstein (2009) os nomeiam, 

respectivamente, de Sistema Automático e Sistema Reflexivo e Abe (2013) ilustra 

essas diferenças conforme apresentados na figura 2. 

 

Figura 2: Sistema 1 e Sistema 2. 

 

Fonte: Adaptado de Thaler e Sunstein (2009). 

 

Bazerman e Moore (2014) afirmam que em muitas situações o Sistema 1 é 

hábil o bastante para tomada de decisões cotidianas, enquanto que o Sistema 2 

funciona em situações que demandem decisões mais importantes, com maior grau 

analítico. 

Sistema 1 ou Sistema Automático Sistema 2 ou Sistema Reflexivo
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Sem esforço Com esforço
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Segundo Abe (2013), enquanto o Sistema 1 é responsável pelas funções de 

orientação e percepção de riscos, como: dirigir um carro em uma via conhecida e 

tranquila, ou identificar vestígios de raiva em outra pessoa, o Sistema 2 é 

demandado quando é necessário cálculos complexos, concentração em algo em 

meio a distrações ou até mesmo controlar o comportamento humano nas diferentes 

interações sociais. De forma ilustrativa, a autora afirma que falar em línguas nativas 

é proveniente do Sistema 1, e o desafio para falar em outro idioma é característica 

do Sistema 2. 

Deste modo, ao entendermos que os indivíduos não maximizam a satisfação 

de modo amplo, mas apenas parcialmente (ANGELO; LUPPE, 2010), tomam 

decisões sob condições de incerteza, com informações incompletas e 

desconhecimento sobre todas as alternativas e resultados possíveis (LUPPE, 2006) 

e não são integralmente racionais ou mesmo consistentes com suas afirmações 

(BAZZERMAN, 2004), valendo-se muitas vezes de vieses comportamentais e 

heurísticas (KAHNEMAN, 2012) a sessão a seguir trata do Modelo de Perspectiva 

Comportamental (FOXALL, 1998) como importante fundamento teórico a partir do 

qual podemos melhor entender e embasar o presente trabalho, como parte das 

pesquisas de intenção-comportamento. 

2.2 Dizer – Fazer 

No contexto de pesquisas mercadológicas é comum em muito se guiar pelo 

que o consumidor diz fazer, ou pretende fazer, para que com base nesses dizeres 

as companhias possam de alguma forma, fazer análises preditivas dos potenciais 

comportamentos de consumo, e entender com mais profundidade os motivos pelos 

quais os indivíduos pesquisados intencionam fazer o que dizem. No entanto, “muitas 

vezes o consumidor pressupõe uma razão para a compra e, ao analisarmos o 

comportamento efetivo de compra, outras razões não expressadas podem ser 

detectadas” (JANNARELLI, 2006, p. 62). E isso pode ocorrer, segundo a teoria 

behaviorista, pois as variáveis que controlam o ato de dizer são diferentes das que 

controlam o ato de fazer. 

Skinner (1957) ao tratar do comportamento verbal discorre que, o mesmo é 

um tipo especial de comportamento que só ocorre através da mediação de outros e 

é por isso, que existe uma importante influência do falante e do ouvinte a respeito do 
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que é dito. Isso ocorre, pois tanto o falante quanto o ouvinte, tendem a moldar suas 

respostas de acordo com as reações respectivas e isso pode influenciar o que é 

falado. 

Foxall (1998) afirma ainda que, naturalmente, a relação entre o que o 

individuo diz, e o que ele faz é fundamental para manter uma boa relação social. No 

entanto, nem sempre essa correspondência é absoluta. Segundo Janarelli (2006, p. 

15-16), apesar dos esforços das companhias, em pesquisas que buscam obter do 

consumidor dizeres efetivos sobre suas preferências e intenções, 

é comum observarmos que o resultado destas pesquisas nem 
sempre condizem com o comportamento efetivamente praticado pelo 
consumidor no dia-a-dia. De acordo com dados estatísticos obtidos 
através de institutos de pesquisa temos que a cada 30.000 novos 
produtos lançados no setor de consumo, 90% fracassam e que a 
cada 3.000 novos produtos, apenas 1 traz retorno financeiro para a 
empresa.  

Corrobora nesse sentido a pesquisa conduzida por Davies, Foxall e Pallister 

(2002), executada visando identificar os limites entre o dizer-fazer no 

comportamento, relacionado à reciclagem de lixo. O estudo foi realizado com uma 

amostra de 317 participantes, e o principal objetivo era medir e correlacionar o que o 

sujeito dizia fazer sobre a reciclagem, e o que de fato faria sobre o ato de reciclar. 

Foram utilizadas técnicas de autorrelato e observação direta. 

Na primeira etapa, os participantes responderam um questionário, em que 

relatavam o que faziam em relação ao ato de reciclar e da mesma forma o que 

pretendiam fazer em relação à reciclagem. Na etapa da observação direta, 

contratou-se uma empresa de reciclagem, para fazer o monitoramento do lixo dos 

participantes, sem o conhecimento dos mesmos. O que se constatou na 

comparação dos dados posteriormente foi: 84% dos participantes que afirmaram 

reciclar o lixo de suas casas, não o fizeram de fato. Tais resultados demonstram que 

muitas vezes o dizer-fazer dos indivíduos podem não ser correspondentes devido ao 

fato de que, ao se tratar de autorrelato, o individuo pode oferecer a resposta que 

acredita ser socialmente desejável. 

O experimento realizado, a respeito da reciclagem, reforça o que os 

profissionais de marketing muitas vezes diagnosticam no dia a dia: as declarações 

de preferência ou intenção de compra, nem sempre correspondem ao 
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comportamento observado na compra concreta. E, como abordado, isso pode 

ocorrer devido à diferenciação entre os fatores que influenciam o ato de dizer, e o 

ato de fazer. 

  Quanto ao ato de dizer, é notório que ao relatar suas intenções e 

comportamentos, muitas vezes o indivíduo pode moldar o seu discurso, conforme o 

que acredita ser socialmente esperado, ou mesmo de acordo com aquilo que o 

possa conferir maior status social. Quanto ao fazer, sabemos que para executar uma 

ação de fato, o indivíduo atua a partir de uma esfera complexa, em que as 

contingências de comportamento podem moldar seus atos concretos. 

Nesse sentido, Foxall (1998) propõe o Modelo da Perspectiva 

Comportamental, ou, em inglês Behaviour Perspective Model (BPM),  que pressupõe 

que o comportamento de consumir, está situado entre o cenário de consumo no qual 

ocorre e igualmente na história de aprendizagem do consumidor.   

Porto (2009, p. 3), propõe pequenas modificações ao modelo original de 

Foxall (1998), para fins de melhor contextualização sobre a dinâmica dos efeitos 

utilitários informativos, e das consequências punitivas, conforme demonstra a figura 

abaixo: 

 

Figura 3: Modelo teórico de Foxall. 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira-Castro, Foxall, James & cols (2006). 

 

No modelo, o cenário ou ambiente de consumo considera a presença de 

estímulos discriminativos, que sinalizam a probabilidade de consequências.  Quando 

o cenário é de compra, este pode ser considerado aberto ou fechado, sendo este 

último caracterizado por situações em que o ambiente pretende limitar os 

comportamentos possíveis do consumidor, havendo consequências negativas em 
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caso de fuga às regras. Como exemplo, Porto (2009) cita o sistema de pagamentos 

de impostos á um país. 

A história de aprendizagem trata do histórico de reforços ou punições 

vivenciados pelos indivíduos, advindos do consumo de determinado bem ou serviço. 

Muitos estudos (AJZEN, 1991; OUELETTE; WOOD 1998; FISHBEIN; AJZEN, 1975) 

sugerem a importância da avaliação de comportamentos, passados de compra para 

fins de predição de comportamentos em situações corrente. Isso faz sentido, tendo 

em vista que a história de aprendizagem, sem dúvida influência o agir dos indivíduos 

aos estímulos discriminativos no novo cenário de consumo, uma vez que este pode 

associar a esses estímulos, consequências assimiladas que podem ou não querer 

repetir.  

Assim, toda experiência e histórico geram aprendizado, que conjuntamente ao 

cenário de consumo culminam na situação do comportamento. O “X” do modelo 

proposto por Porto (2009, p. 5), que “é o encontro das experiências anteriores com o 

cenário de compra corrente. Então, o comportamento de compra pode ser predito 

analisando esses dois elementos em conjunto”.  

Entender como funcionam as consequências após o comportamento de 

consumo, dentro deste modelo são de grande valia para o presente trabalho.  

Destacamos: reforço utilitário e punição utilitária, reforço informativo e punição 

informativa. 

Reforço utilitário e punição utilitária estão relacionados aos benefícios ou 

malefícios, objetivos da compra quando se adquire algo. Ou seja, refere-se às 

consequências advindas diretamente da posse, ou uso de determinado bem ou 

serviço. Se os consequentes mantiverem o comportamento são reforçadores, caso 

contrário, são aversivos. 

Reforço informativo e punição informativa, são sempre verbais, pois só podem  

ser mediados através das respostas dos outros. Segundo Porto (2009, p. 5), eles 

consistem em “feedback social da performance do individuo como consumidor”. 

Reforços informativos podem, dessa forma, serem conferidores de status, prestígio e 

realização ao indivíduo. A punição informativa ocorre na mesma medida, mas como 

consequente aversiva nessa relação. 

 Foxall (1998) reforça que, o comportamento econômico é sempre 

simultaneamente reforçado e punido. Quando consequências aversivas (punição 

utilitária ou punição informativa) ocorrem, é reduzida a probabilidade de o 
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comportamento voltar a ocorrer. A necessidade de pagar por um bem a ser 

consumido, por exemplo, é sem dúvida, uma consequência aversiva, e o preço está 

muitas vezes correlacionado a essa consequência. No entanto é a avaliação do 

consumidor que ponderará o reforço utilitário e informativo, com as punições 

utilitárias e informativas, e determinará se igual comportamento voltará a ocorrer, ao 

que o autor chama de resposta de aproximação, ou não voltará a ocorrer no futuro, 

ao que o autor chama de resposta de fuga. 

No entanto, não necessariamente somente a vivência de contingências 

determinará o comportamento do consumidor. 

Baseado na análise da obra de Skinner, Sério (2002) afirma que, o 

comportamento verbal permitiu aos humanos descrever os acontecimentos, 

baseando-se não somente na vivência da contingência, mas igualmente na análise 

da contingência vivenciada por outros. Ou seja, isso permite que os indivíduos 

escolham ou alterem seus comportamentos, baseados não somente nos 

aprendizados vividos pelos mesmos, bem como pelos aprendizados vividos ou 

relatados por terceiros. Esse fato, segundo Jannarelli (2011, p. 13), “além de permitir 

uma maior economia de tempo, pode evitar danos que poderiam ocorrer caso a 

geração de novas respostas ocorresse por modelagem”.   

O comportamento modelado por estímulos, que descrevem contingências 

também pode ocorrer quando o falante é seu próprio ouvinte. É o que Foxall (1998) 

denomina autorregra. 

Dessa maneira, sumarizando Foxall (1998), é possível afirmar que um 

consumidor pode ser estimulado a agir, baseado na contingência vivenciada por ele 

ou por outros, e quando a segunda opção ocorre, nomeia-se de comportamento 

instruído. Nesses casos, o consumidor está sempre mais propenso a estímulos 

externos, para a mudança de seu comportamento inicialmente previsto, como 

propagandas e promoções, por exemplo, tendo em vista que não houve uma 

experiência direta com o produto, não ocorrendo assim uma contingência que gerou 

aprendizado.  Comumente, nesses casos, pode ocorrer uma discrepância entre o 

dizer-fazer. 

Jannarelli (2011) afirma que, o que a pessoa diz sobre seu fazer, as 

descrições de contingências, podem ser originadas ou por comportamento instruído 

por outros, ou pode ser autoinstruído. E Sério (2012) reforça a importância, de notar 

que qualquer descrição dada ao individuo por ele mesmo, ou por outros, só 
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ocasionará em comportamento se tiver adquirido função de estímulo discriminativo e 

dessa forma, talvez seja realmente mais assertiva a predição do comportamento que 

leva em conta as contingências vividas na realidade por cada indivíduo. 

 Pode ser por isso que, segundo Jannarelli (2011), as pesquisas que visam 

entender as intenções e comportamentos de consumo de indivíduos, no que 

compete a bens, com os quais eles nunca tiveram contato, por exemplo, tendem a 

ter menor assertividade. 

É comum aos profissionais de marketing, fazer uso de metodologias que 

consideram o dizer dos indivíduos, para prever comportamentos futuros, mas muitas 

vezes desconsidera-se o fato, de que tais dizeres podem ser reflexos de 

comportamentos instruídos ou de autorregra.  

Por isso, o objetivo do presente estudo, é entender a contraposição do dizer-

fazer de consumidores, da categoria de postos de combustíveis, que, vivenciadores 

de contingências referentes á mesma, podem demonstrar ou não, convergência no 

que dizem consumir quanto a combustíveis, e o que de fato fazem quanto ao 

consumo. 

É interessante observar que semelhante categoria não possui reforços 

utilitários muito divergentes, tendo em vista que o produto oferecido ao consumidor, 

como citado, é essencialmente o mesmo, independente da marca a ser consumida. 

Ganha assim destaque na análise, o reforço informativo ou punição informativa, que 

advindos de feedback social, podem demonstrar importante motivação nas 

convergências ou divergências entre o dizer-fazer. 

Dessa forma, sendo a categoria caracterizada por baixo reforço utilitário, a 

marca pode atuar como o principal reforço, ou punição informativa, como 

consequência do consumo aos olhos do consumidor, tema do aprofundamento a 

seguir. 

2.3 Marca, Bens e Varejo 

Segundo Vasquez (2006, p. 41), “a marca é um nexo entre o consumidor e a 

entidade comercial através de seus produtos ou serviços”, e sua utilização remete 

ao desenvolvimento progressivo do comércio, a partir do qual nomes, signos ou 

sons precisavam ser utilizados, com a finalidade de diferenciar um produto do outro, 

e a partir disso, atribuir características próprias àquilo que estava sendo 
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comercializado.  Pinho3 afirma que a utilização da marca como elemento qualitativo, 

que propõe distinguir através de benefícios reais e subjetivos o produto a que se 

refere, ocorreu pela primeira vez em 1835 na Escócia, na criação da marca Old 

Smuggler, com uma linha de uísque que empregava um processo especial de 

destilação, sendo dessa forma pioneira ao referenciar um benefício especial do 

produto, através de um nome facultado a uma linha. 

No entanto, a designação de uma marca a um determinado produto se torna 

realmente crucial a partir da Revolução Industrial, na qual a massificação da 

produção tornou frequente a proliferação de mercadorias semelhantes no mercado. 

Conceituar Marca na atualidade, sem dúvida, abrange certa complexidade, 

considerando-se a abrangência e polissemia do termo. Ao revisar a literatura, 

podemos observar conceituações variadas sobre o tema, mas que parecem de certa 

forma convergir quando se trata da interessante relação, iniciando com o 

consumidor e do seu fator diferenciador perante os concorrentes.  

“A marca é [...] um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma 

combinação de tudo isso, destinado a identificar os produtos ou serviços de um 

fornecedor ou grupo de fornecedores para diferenciá-los dos de outros concorrentes” 

(AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, 2016).4 

“Mais do que propriedade, a marca trás para o mercado significado para o 

consumidor. [...] Assim, a marca é mais do que um nome, símbolo ou ícone – é um 

vínculo que somente o consumidor é capaz de criar” (SHUTZ, 2001, p. 44).  

 “A marca é uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre uma 

organização, sua oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas para as 

quais se destina” (PEREZ, 2004, p. 10). 

“É um nome, termo, signo, símbolo ou design, distinto ou combinado com a 

função de identificar a promessa de benefícios, associada a bens ou serviços que 

aumenta o valor de um produto além de seu propósito funcional, tendo uma 

vantagem diferencial sustentável” (TAVARES, 1998, p. 21). 

As marcas possuem grande valor para as empresas. Segundo Aaker (1998), 

pode ajudar os consumidores na avaliação de produtos e serviços, afetar a 

confiança na decisão de compra e oferecer vantagem competitiva à empresa. 

                                                           
3
 Pinho, Jose Benedito. Comunicação em Marketing: tipos, técnicas e princípios. Campinas:Papirus, 

1988 
4
 Disponível em: https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B. 27 de janeiro de 

2017, 21h35. 
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Dentro de um cenário mercadológico, em que a competição é cada vez mais 

acirrada, é corrente que a construção de marcas fortes, pode fazer a diferença entre 

o sucesso e o fracasso de um negócio em determinado segmento, e fator definitivo 

para a escolha dos consumidores por um produto em detrimento a outro. Isso 

ocorre, pois as marcas carregam consigo um conjunto de significados que, de 

acordo com Prates (2010, p. 26) “geram uma expectativa no consumidor de entrega, 

podendo ser no âmbito de segurança, qualidade, preço, status etc.”. 

Baseando-se nas oito funções desempenhadas pela marca defendida por 

Kapferer (2003), Prates (2010), as reorganiza em 3 principais naturezas: 

identificação, redução do risco e satisfação. 

Identificação, segundo a autora é a função de marca mais mecânica, que 

permite a designação, o reconhecimento da marca em pontos de contato 

importantes, como o ponto de venda por exemplo. A redução do risco também 

demonstra uma natureza importante tendo em vista que, a marca, significa encontrar 

uma qualidade estável aos olhos do consumidor, gerando assim uma redução de 

risco percebido. E a satisfação pode ocorrer de diversas formas, de acordo com 

Prates (2010, p. 15) como, por exemplo: 

[...] através do vínculo criado ao longo do tempo com determinada 
marca que a tornam familiar e íntima; pelo seu próprio uso que dá 
significado a imagem de seu usuário, podendo proporcionar status 
diferenciado; por sua estética, design e sua comunicações; e até pelo 
comportamento responsável da marca nas sua relações com a 
sociedade. 

Assim, é possível inferir que a marca é de certa forma, uma perspectiva de 

leitura sobre o produto ou serviço a que se refere, tendo a capacidade de ampliar ao 

consumidor as percepções sobre esse produto ou serviço. 

E assim, segundo Kapferer (2003, p. 49)  

atribuir uma marca a um produto não quer dizer tê-la literalmente 
sobre o produto físico, na embalagem, mas sim, dentro dele, pois é a 
marca que lhe dá significado e orienta o consumidor como deve 
entendê-lo. A marca, portanto, é uma perspectiva de leitura do 
produto, ela define o tipo e o nível de expectativa que se pode ter 
quando ele leva seu nome. 
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O produto, por sua vez, segundo Kotler (2006) é algo que se oferece a um 

mercado, para satisfazer aos desejos e necessidades dos consumidores. Os 

produtos e serviços são bens e por isso, podem ser representados da seguinte 

maneira, de acordo com Vasquez (2006, p. 44): 

 

Figura 4: Classificação dos bens. 

 

Fonte: Adaptado de Vasquez (2006). 

 

Assim, o produto é um bem tangível e suas características referem-se a: 

 Durabilidade e uso: podendo ser, duráveis, quando seu uso abrange um 

maior período de tempo podendo ser citadas como exemplos, as 

categorias de automóveis e eletrodomésticos, ou não duráveis, quando 

seu uso é mais imediato ou ocorre em um período curto de tempo, como 

alimentos frescos ou mesmo manufaturados, mas que apresentam um 

período de validade de curto prazo para o consumo.  

 Compra: os produtos duráveis de maneira geral exigem mais tempo para a 

tomada de decisão do consumidor, tendo em vista seu valor agregado e, 

portanto, maior risco percebido de uma má escolha. Em outro padrão 

ocorre a compra de produtos não duráveis, que são comprados com maior 

frequência, e a decisão de compra não requer uma análise tão profunda. 

 Disponibilidade: os produtos duráveis e não duráveis igualmente se 

diferenciam quanto ao local em que são ofertados aos consumidores, 

sendo os primeiros geralmente vendidos em lojas especializadas, como as 

concessionárias de veículos, por exemplo, e os não duráveis em locais 

como farmácias, supermercados e até locais não fixos, como a rua. 

Os serviços são bens intangíveis, mas muitas vezes, oferecem também 

diversos produtos, como exemplificam os bancos: cartão de crédito, empréstimos, 
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seguros e outros. Suas características seriam as seguintes, segundo Vasquez 

(2006) e Kotler (2006):  

 Acessibilidade: Quanto à forma a qual se tem acesso a determinado 

serviço: ou precisa-se ir a um determinado local para obtê-lo, como uma 

internação hospitalar, ou pode-se ter acesso a domicílio, como serviços de 

manicure, instalações e etc. 

 Credibilidade: Ao usar-se um serviço muitas vezes a credibilidade de 

quem o presta torna-se essencial, como um médico que atende a um 

paciente. A confiança e certeza que o serviço prestado será adequado às 

necessidades e expectativas de seu consumidor são essenciais para que 

o mesmo consuma determinado serviço. 

 Inseparabilidade: Geralmente a produção e o consumo dos serviços 

ocorrem simultaneamente, além do indivíduo prestador do serviço 

comumente fazer parte do mesmo, como o auxílio de um mecânico para 

automóveis, por exemplo. 

 Variabilidade: Sendo dependente da pessoa, o serviço pode ser altamente 

variável, uma vez que depende do desempenho e tratativa de cada 

indivíduo. 

Produtos ou serviços são, portanto, bens que podem ser oferecidos ao 

consumidor final através do varejo.  Essa é justamente a conceituação utilizada por 

Parente (2000, p. 22) para explicar o segmento: “varejo consiste em todas as 

atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços para atender 

a uma determinada necessidade pessoal do consumidor final”. 

Segundo o autor, o varejo tem ganhado relevância no mercado mundial, 

originando empresas desse segmento, se consolidando como grandes corporações, 

que contribuem de maneira relevante para as economias. 

Ao tratarmos do termo, é comum que a princípio sejamos remetidos a 

imagens de grandes lojas, que ofertam os mais variados produtos. No entanto é 

importante lembrar que o varejo não está limitado a comercialização de um bem 

tangível, assim como não necessariamente precisa estar condicionado a existência 

de um espaço físico. 

Nesse ponto é importante nos atentarmos para o segmento foco desse 

estudo, o mercado de postos de combustíveis. 
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Tal segmento possui em si características interessantes que o colocam como 

ponto central em uma tríade: Varejo – Produto – Serviço, conforme abaixo: 

 

Figura 5: Postos de combustíveis no contexto Varejo, Produto e Serviço. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Isso ocorre devido ao fato dos postos de combustíveis, sem dúvida, atuarem 

no segmento de varejo, tendo em vista que ofertam um bem diretamente ao 

consumidor final, nesse caso, um produto, o combustível em si. 

No entanto, o próprio ato de abastecer, em especial na maneira como 

praticado no Brasil, em que um indivíduo, o frentista, coloca o combustível no carro 

do consumidor, pode ser entendido como um serviço. Quanto à acessibilidade, esse 

serviço só pode ser prestado em um local específico, o posto de combustível, e 

como exposto, a credibilidade desse local é de grande importância para o 

consumidor, considerando-se que o contexto histórico do mercado, marcado por 

adulterações, permanece como importante fator a ser considerado pelos 

consumidores. 

Outros serviços são comumente prestados por esse varejo, assim como:  a 

troca de óleo, calibragem de pneus, troca de paletas e outros. Produtos diversos do 

combustível em si, da mesma forma são ofertados dentro das lojas de conveniência, 

por exemplo, que não raramente estão presentes em vários postos do segmento. 

Segundo a ANP (2016), no final de 2015, 40.802 postos revendedores de 

derivados do petróleo operavam no Brasil. Em âmbito nacional, segundo a 
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SINDICOM mais de 70% da revenda de combustíveis se dividiu entre quatro das 

principais bandeiras atuantes: BR (34,9%), Ipiranga (19,6%), Raízen, que atua com 

a marca Shell (19,2%) e Alesat (3,3%). Os postos revendedores que operam com 

bandeira branca, tiveram participação de 22,4% no mesmo ano. 

É interessante observar esse cenário competitivo, quando nos atentamos 

para a uma importante especificidade desse mercado: citada por nós, não 

diferenciação entre os produtos. Mesquita (2014) endossa esse fato, quando afirma 

que a Petrobras, na prática, é a única refinadora de petróleo do Brasil e, portanto, 

todo diesel e gasolina comuns comercializados no Brasil são iguais. Sendo assim, 

talvez mais do que em muitos outros negócios, o segmento de combustíveis precisa 

se apoiar em um importante elemento: a marca.                                                                                  

Dois produtos ou serviços podem oferecer os mesmos benefícios, conter as 

mesmas especificações técnicas e funcionais, e objetivamente não possuir nenhuma 

diferenciação, mas apenas um pode ser o escolhido pelo consumidor. E isso pode 

ocorrer devido à marca. 

Sem a marca, produtos similares poderiam ser vistos como commodities5, 

sem nenhuma distinção aos olhos do consumidor. A atribuição de marca aos 

produtos faz com que os mesmos agreguem a si elementos intangíveis, que estão 

além de suas propriedades físicas. É por isso que cada dia mais, as empresas se 

desafiam para que através de suas marcas possam se relacionar com seu público-

alvo da maneira mais assertiva, pois segundo Tavares (1998), os produtos não 

podem falar por si mesmos: a marca é que dá significado e fala por eles. De acordo 

com Castro (2011, p. 16) “com uma combinação específica de atributos tangíveis e 

intangíveis servem como sinais do posicionamento de produtos no mercado”.  

A relação produto-marca ocorre sempre de maneira recíproca. Se por um 

lado, o produto ou serviço oferece ao consumidor algo objetivo a ser consumido, a 

marca oferece ao mesmo conceitos e valores a serem percebidos. O produto pode 

ser identificado por um nome, em uma primeira instância, desse ponto é devido a 

marca, que ocorre na cabeça do consumidor a hierarquia de valores a que se refere: 

“sua performance no mercado (disponibilidade, preço, comunicação), características 

                                                           
5
 Esse termo, segundo Vasquez (2006, p.46) “designa produtos que não tem diferenças 

preponderantes entre si e cuja decisão de compra pelo consumidor está mais vinculada ao preço que 
ás qualidades dos mesmos. Em contrapartida, um produto com marca se diferencia da concorrência, 
fazendo com que o consumidor possa identificar, relacionar e associar as qualidades desse com o 
nome da marca.” 
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físicas (embalagem, cor, textura, uso, sabor, cheiro), assim como percepções 

produzidas (modernidade, prestígio, exclusividade). (KELLER, 2006, p.). 

Dessa forma, é importante salientar, a marca oferece ao consumidor uma 

referência sobre o preço do produto. Segundo Vasquez (2006, p.) “a trilogia formada 

pelo preço-qualidade-staus considera aos produtos caros como de melhor qualidade 

e que proporciona um maior nível social”. Mas, ressalta a autora, de nada adianta 

atribuir a um produto um alto preço, sem a qualidade correspondente, pois o 

preenchimento de expectativas do consumidor é fundamental para que a marca e 

produto sobrevivam. A satisfação do consumidor só será atingida quando o produto 

não só resolver a necessidade, mas satisfazer emocionalmente as aspirações do 

consumidor.  

A marca, segundo Gouveia (2014) está associada, a signos sociais e 

psicológicos e, por transferência o seu consumo pode significar status ao seu 

usuário.  Perez (2004, p. 16) afirma que:   

Muitos consumidores valorizam mais o status sinalizado pela marca 
que os benefícios funcionais constitutivos do produto concreto. [...] A 
marca é uma espécie de “máquina” de produzir significações e, 
nesse sentido, opera na construção de um determinado lócus social. 
Ao usarmos e consumirmos um determinado produto de uma certa 
marca, estamos nos posicionando socialmente, estamos declarando 
quem somos, do que gostamos, o que valorizamos, e assim por 
diante. 

Castro (2011), afirma que a conexão com as marcas e os indivíduos ocorre na 

medida em que as marcas abrangem as dimensões sociais e psicológicas das 

pessoas, fazendo com que estas utilizem aquelas como apoio para confirmarem 

suas identidades e construírem a imagem de si mesmo e do mundo, buscando 

exprimir sua personalidade e originalidade, através da escolha de marcas que 

efetuam. 

Assim, a marca impulsiona a atitude de compra para um produto, ou outro a 

depender dos significados dela, dentro da sociedade onde o indivíduo interage, 

levando-o a querer consumir marcas que façam o seu eu ser percebido, como 

desejável dentro da comunidade onde vive. 

Enaltece Kapferer (1998) que a marca, cheia de simbolismos que é, é que 

permite a empresa entregar ao consumidor um produto diferenciado dos demais. 

Quando as empresas mantém a consistência nessas construções tendem a ser mais 
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lembradas, e por consequência, podem ganhar a preferência do consumidor. Aaker 

(1991) igualmente endossa esse pensamento, quando afirma que se uma marca é 

familiar e conhecida do consumidor, pode oferecer ao mesmo, componentes chave 

para mensurar o valor de produtos, o que sem dúvida, interfere na preferência por 

uma marca em detrimento de outra. 

Como abordado, a marca existe devido à concorrência. Assim sendo, ter uma 

marca preferida em relação aos seus competidores, está entre os grandes objetivos 

das corporações. Essa preferência, que pode ser convergida posteriormente em 

intenção de compra, sem dúvida, dependerá do tipo de experiência que o 

consumidor teve com o produto, e com a aderência da proposta da marca aos seus 

anseios, estilo de vida e necessidades. 

De acordo com Vasquez (2006, p. 201), a ideia favorável sobre a marca, ou o 

produto não é suficiente no ambiente mercadológico atual que é tão competitivo. 

Essa ideia precisa ser materializada através de uma ação concreta definitiva: a 

compra. “Influenciar na preferência pela marca ou elevar o grau de conhecimento ou 

a respeito dela é uma primeira etapa que necessariamente precisa ser cumprida 

para que a compra possa ocorrer.” 

A preferência por uma marca, obrigatoriamente implica no detrimento de 

outra, dentro de um grupo de alternativas. Portanto, segundo Kapferer (1998, p. 133) 

“se uma marca cresce em notoriedade outra irá necessariamente decrescer”. Ribas 

(2001) afirma que, “um dos fatores que caracterizam a preferência da marca pelo 

consumidor é sua atitude, favorável ou desfavorável com relação a ela”, e afirma que 

a reputação da marca sempre teve considerável poder de influenciar a intenção, e 

posterior decisão de compra. 

Engel (2005) trata intenção como, julgamento subjetivo acerca de como virá a 

ser um comportamento no futuro. Para Ajzen e Fishbein (1980), a intenção de 

determinado comportamento pode ou não resultar no comportamento real ou 

concreto. Tratando da intenção de compra, Magalhães (2006, p. 59), afirma que 

“intenção futura de compra é compreendida como uma intenção de comportamento 

relacionada a um produto, a um serviço ou a uma empresa fornecedora”. Ressalta-

se que essas intenções sofrem influências diferenciadas a depender do tipo de 

relacionamento e percepção que o consumidor apresenta com determinada marca, 

podendo a intenção de compra favorecer ou desfavorecer o competidor, á medida 

que a percepção do consumidor a respeito da marca seja favorável ou desfavorável. 
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Retomando o objetivo desse estudo á luz do referencial teórico apresentado, 

pretendemos por meio das pesquisas qualitativa e quantitativas, executadas 

conseguir aprofundar o conhecimento sobre as teorias de vieses comportamentais, 

que tratam do dizer-fazer no segmento de postos de combustíveis. Manteremos 

sempre como pano de fundo para nossas análises, a tríade referenciada que 

apresentamos para o segmento: Varejo-Produto-Serviço, e a importância da Marca 

para o mesmo, uam vez que o principal produto ofertado, o combustível, nos postos 

brasileiros, não possui qualquer diferenciação. 
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3 METODOLOGIA 

Kerlinger (2013) aponta que, um problema científico é uma questão 

(apresentada de forma interrogativa), que deve expressar uma relação entre duas ou 

mais variáveis, e implica em possibilidades de testagem empírica, ou seja, a 

resposta a tal questão é procurada por meio de pesquisa. Ao procurar solucionar um 

problema, busca-se naturalmente por diferentes soluções e alternativas, com a 

finalidade de alcançar o núcleo do problema. Todavia, esta prática de pensamento é 

normalmente incipiente, vaga ou mesmo obscura.  

Assim, segundo Lakatos e Marconi (1991), uma das fases do trabalho 

científico é apontar os métodos e os procedimentos de abordagem, que definem o 

problema de pesquisa, a forma de coleta dos dados, tipo de amostragem, além das 

técnicas de análise e interpretação dos dados. O projeto deve apontar os planos que 

permitam alcançar responder ao problema de pesquisa, com um tratamento 

científico adequado quando o que se busca é conhecer a realidade, ainda que 

parcialmente. 

Facultado o contexto desta dissertação, cujo propósito é entender se o dizer 

dos consumidores em ambiente de pesquisa, quando questionados sobre a 

preferência e intenção de consumo de marcas de postos de combustíveis, se 

confirma no fazer dos mesmos em seu consumo efetivo, é plausível esperar que os 

resultados deste projeto possam contribuir na identificação de fatores, que impeçam 

ou não os usuários de consumirem suas marcas preferidas, além de, apoiar na 

elaboração de estratégias futuras em linha com os principais atributos de conversão 

de consumo.  

Assim, pode-se admitir que esta pesquisa é de natureza aplicada, uma vez 

que, segundo Silva e Menezes (2005), pode gerar conhecimentos para aplicação 

prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Além disso, Booth, Colomb e 

Williams (2000) acrescentam que, na pesquisa aplicada o problema de pesquisa 

apresenta resultantes concretos, e uma razão lógica indica o que se quer fazer. 

A categorização quanto aos tipos de pesquisas empregada por Malhotra 

(2012) é compreendida entre: pesquisa exploratória e pesquisa conclusiva. A 

primeira auxilia no entendimento da situação-problema enfrentada pelo pesquisador, 

com a finalidade de oferecer dados adicionais para maior discernimento e 

compreensão. Os dados são amplos e de natureza qualitativa. A pesquisa 
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conclusiva tem o objetivo de testar hipóteses específicas, é mais formal que a 

pesquisa exploratória e desenvolve uma natureza de análise quantitativa. É 

apontada como conclusiva, uma vez que seus resultados podem ser usados para 

tomada de decisões gerenciais. A pesquisa exploratória alcança uma compreensão 

qualitativa, de razões e motivações subjacentes do público pesquisado, enquanto a 

pesquisa conclusiva, quantifica os dados e generaliza os resultados de uma amostra 

para a população-alvo. 

Não diferente, porém com uma definição mais prática, Creswell (2010) 

classifica as abordagens, estratégias da investigação ou metodologias de pesquisa 

utilizados, nas ciências sociais em: métodos qualitativos, quantitativos e mistos. 

Compõem as estratégias da investigação qualitativa: pesquisa narrativa, pesquisa 

fenomenológica, pesquisa etnográfica, estudo de caso e teoria fundamentada. 

Enquanto que na pesquisa quantitativa, incluem-se os experimentos que se 

desdobram em projetos experimentais (reais) e os quase experimentais (não 

aleatórios). Integram igualmente os projetos não experimentais, como os 

levantamentos ou também chamados de surveys.  

Ainda segundo Creswell (2010), os métodos mistos nascem a partir da 

combinação de múltiplas metodologias, buscando a convergência entre os métodos 

qualitativos e quantitativos, uma vez que, é conhecido que todas as metodologias 

possuem suas limitações, os pesquisadores entenderam que os vieses relativos à 

qualquer metodologia especifica (qualitativa ou quantitativa), poderiam anular ou 

minimizar os vieses de outros métodos.  

Mesmo não classificando como um tipo específico de método de pesquisa, 

Malhotra (2012) da mesma forma argumenta que, a combinação entre esses 

métodos se faz necessária quando se deseja desenvolver um estudo quantitativo, e 

não se sabe tudo de antemão a respeito do tema em questão.  

O método misto também é citado como triangulação, discutido do mesmo 

modo por Goldenberg (2004) que aponta que, a combinação de metodologias 

diversas tem o objetivo de abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 

compreensão do objeto do estudo. A pesquisa qualitativa é útil para a identificação 

de conceitos e variáveis, que podem ser mensurados quantitativamente, por 

exemplo. 

Creswell (2010) explica que os métodos mistos podem ser sequenciais ou 

concomitantes. O primeiro são aqueles em que o pesquisador expande os achados 
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de um método com os de outro método. Por exemplo, iniciar com uma abordagem 

qualitativa para levantamento de hipóteses, buscando causas e motivos para então 

prosseguir para uma amostra ampliada. Enquanto que no método misto 

concomitante, o pesquisador coleta os dados de abordagem qualitativa e 

quantitativa simultaneamente e depois interpreta e analisa os dados de forma 

integrada. 

Portanto, quanto à forma de abordagem do problema, o presente estudo é 

uma pesquisa de métodos mistos, pois, empregará a combinação de abordagens 

qualitativas e quantitativas, esperando que com a aplicação deste projeto 

exploratório sequencial (ilustrado a seguir), seja possível estender a discussão tanto 

da exploração dos fatores que influenciam a preferência e intenção de compra dita 

pelos consumidores, sobre marcas de postos de combustíveis, quanto da 

mensuração do abastecimento de fato, e possível discussão acerca da convergência 

ou divergência entre a declaração e a ação. 

 

Figura 6: Projeto Exploratório Sequencial. 

 

Fonte: Adaptado de Creswell (2010). 

 

A estratégia exploratória sequencial, segundo Creswell (2010), cobre uma 

primeira fase de coleta e de análise de dados qualitativos, acompanhada de uma 

segunda fase de coleta e de análise de dados quantitativos.  

Assim, para o presente trabalho, fez-se necessária à aplicação da primeira 

fase mencionada por Creswell (2010): a fase qualitativa. Isso foi necessário uma vez 

que, há pouca teoria a respeito da categoria escolhida, e por isso, poderiam existir 

diferentes pontos de vista e questões adicionais, ainda desconhecidas sobre os 

consumidores e sua relação com postos de combustíveis.  
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3.1 Fases da pesquisa 

Nossa pesquisa foi realizada através de método misto e subdividiu-se em três 

grandes fases denominadas doravante da seguinte forma: 

 Fase 1: Pesquisa Qualitativa Exploratória; 

 Fase 2: Pesquisa Quantitativa: O Dizer do Consumidor; 

 Fase 3: Pesquisa Quantitativa: O Fazer do Consumidor. 

3.1.1 Fase 1: Pesquisa Qualitativa Exploratória  

Nesta primeira fase, a investigação qualitativa ocorreu por meio da pesquisa 

fenomenológica, que segundo Creswell (2010), se concentra em identificar a 

essência das experiências humanas, referente a um determinado fenômeno, 

descrito sob a ótica dos participantes.  

Para Goldenberg (2004), a investigação fenomenológica traz para o campo de 

estudo da sociedade, o mundo da vida cotidiana, onde o homem se situa com suas 

angústias e preocupações. É substituir as construções explicativas, pela descrição 

efetiva do ponto de vista daquele que vive a situação concreta. 

Os resultados desta primeira etapa forneceram um maior entendimento sobre 

o estilo de vida, interesses gerais, dificuldades, prazeres, soluções e frustrações das 

pessoas que se relacionam com a categoria de postos de combustíveis, permitindo 

conhecê-las em profundidade,  assim como a abrangência no circuito urbano, onde 

vivem e suas relações com a mobilidade no Brasil. 

Identicamente se explorou os hábitos, comportamentos, atitudes, percepções, 

motivações de uso, as formas de relacionamento com os veículos, o papel dos 

postos de combustíveis, e as relações destes no estilo de vida dos usuários. Com 

isso conseguiu-se compreender também as necessidades funcionais, estados 

emocionais e as barreiras imaginadas, ou enfrentadas pelos usuários. Além de 

entender as diferentes relações que os consumidores mantêm com a categoria, a 

começar com os tipos de serviços usados, frequência de uso, influenciadores de 

escolha, entre outros. 

Por fim, procurou-se explorar com maior profundidade o comportamento do 

consumidor e a forma de conexão com cada marca de postos de combustíveis, com 
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o propósito de entender ainda que incipientemente, os fatores e características que 

os consumidores levam em consideração, na escolha pelas marcas e suas 

respectivas preferências. 

Quanto à técnica de coleta de dados nesta primeira fase, o procedimento que 

se adotou foi o de entrevistas em profundidade, caracterizada por Malhotra (2012) 

como, uma entrevista não estruturada, direta, pessoal, onde a abordagem acontece 

por um entrevistador a um único respondente, cujo objetivo é revelar análises 

pessoais mais aprofundadas do que os grupos de foco. 

Pela característica desta primeira fase, optou-se por uma amostra não 

probabilística, que segundo Malhotra (2012), não utiliza seleção aleatória, mas 

confia no julgamento pessoal do pesquisador, e não no acaso, para selecionar de 

forma arbitrária ou consciente os elementos, que serão incluídos na amostra. Neste 

tipo de amostra, não há qualquer probabilidade de que um elemento qualquer da 

população venha fazer parte da amostra. Além disso, decidiu-se pela amostragem 

por conveniência, uma vez que os elementos serão escolhidos convenientemente 

pelo pesquisador. Sabe-se que um dos entraves na utilização da amostra não 

probabilística por conveniência, é que as inferências obtidas por esse método não 

podem ser extrapoladas para a população. Todavia, ocorrida esta primeira fase que 

tinha por objetivo a geração de novas ideias e compreensões, acerca das 

motivações e preferências dos consumidores, e adicionalmente a esta fase haveria 

um desenrolamento quantitativo, entendeu-se plausível a escolha desse tipo de 

amostra. 

No caso da presente dissertação foram entrevistados 6 (seis) consumidores 

dos mais diversos perfis, entre os quais: homens e mulheres, proprietários de 

veículos e responsáveis pelo processo de abastecimento. 

O roteiro das entrevistas, conforme inserido nos apêndices deste trabalho, foi 

composto de 40 (quarenta) tópicos, subdivididos em 7 (sete) grandes blocos 

organizados da seguinte forma: 

 Apresentação; 

 Rotina Diária e o Veículo; 

 Principais Cuidados com o Veículo; 

 Processo de Abastecimento do Veículo; 

 A Escolha do Posto de Combustível; 
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 Os Últimos Abastecimentos; 

 Avaliação das Bandeiras. 

Determinada roteirização propiciou a condução adequada das entrevistas, e a 

obtenção de insumos valiosos e assertivos para as próximas fases do projeto. 

Realizadas as entrevistas, seguiu-se para a fase de transcrição, codificação e 

análise preliminar dos dados, obtidos através do software de análise de dados: 

ATLAS.ti, conforme recomenda Malhotra (2012).  

Entretanto, de acordo com Flick (2009), a utilização isolada de ferramentas de 

análise de dados não é o bastante para uma análise precisa, uma vez que são 

apenas instrumentos facilitadores. Deste modo, com o objetivo de alcançar uma 

completa interpretação dos dados, foi empregada a análise de discurso, método 

formal de interpretação de dados qualitativos. 

Shreier (2012) afirma que, a análise de discurso reconhece que a linguagem 

não representa a realidade, mas contribui para a construção da realidade, 

justificando assim, a escolha da análise de discurso, como instrumento de 

interpretação de toda a etapa qualitativa. Esta técnica cooperou, portanto, para o 

alcance do objetivo geral desta etapa, uma vez que há a necessidade de ir além do 

conteúdo dito pelos consumidores, buscando compreender igualmente suas 

motivações, e razões que vão além do seu discurso. 

Foi importante conhecer neste primeiro momento o discurso básico sobre o 

comportamento dos usuários, em relação ao abastecimento, pois através disso 

conheceu-se mais sobre a relação dos consumidores com a categoria, e levantaram-

se hipóteses relevantes que puderam ser mais bem exploradas no questionário na 

fase quantitativa. 

3.1.2 Fase 2: Pesquisa Quantitativa: O dizer do consumidor 

De posse dos resultados auferidos na etapa qualitativa, seguiu-se para a 

segunda fase do projeto, que tem caráter quantitativo e segundo Malhotra (2012), 

pode ser classificada como uma investigação conclusiva descritiva, uma vez que 

como o próprio nome indica, tem por finalidade a descrição numérica dos fatores 

que influenciam a preferência, e intenção dos consumidores por marcas de postos 

de combustíveis, obtidos através da declaração ou o dizer dos mesmos. Esse tipo 
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de pesquisa apresenta como finalidade, descrever a associação que ocorre entre 

variáveis, sem procurar estabelecer uma relação de causa e efeito, como no caso 

das pesquisas conclusivas causais. 

Ainda que com as mesmas características, Creswell (2010) nomeia a 

pesquisa conclusiva descritiva de levantamento ou survey, enquanto a pesquisa 

conclusiva causal de experimento; seja no levantamento ou no experimento, é 

possível em qualquer um desses métodos, generalizar os resultados para uma 

população. 

Deste modo, foram selecionados da primeira fase qualitativa, os principais 

elementos que contribuiriam na identificação de fatores, que poderiam levar ao 

consumidor, a consumirem marcas de posto de combustíveis.  Assim, o questionário 

foi elaborado com base nos resultados do mesmo, conseguiu-se garantir maior 

robustez para confirmar ou não as hipóteses do projeto. 

O procedimento para a coleta de dados nesta fase se deu através de uma 

coleta de dados estruturada, por meio de um questionário com perguntas fechadas e 

abertas, que identificou entre outros elementos, a frequência de abastecimento, 

marcas de postos mais frequentadas, preferência do consumidor quanto a marcas e 

intenção de consumo. Além disso, aferiu-se a ordenação de fatores que levam o 

consumidor, segundo o dizer dos mesmos, a consumir determinada marca de postos 

de combustíveis, e seu desdobramento em cada uma das marcas.  

Malhotra (2012) aponta quatro principais formas de aplicação da pesquisa 

conclusiva descritiva: entrevistas telefônicas, entrevistas pessoais, entrevistas por 

correio e entrevistas eletrônicas (realizadas por e-mail ou aplicadas pela internet). 

Em virtude que, na terceira fase da pesquisa, os respondentes foram estimulados a 

enviarem evidências do abastecimento dos seus veículos através de um aplicativo, 

entendeu-se ser factível e prudente, que a aplicação dos questionários ocorresse 

por meio telefônico, para que as devidas instruções quanto ao uso do aplicativo 

pudessem ser esclarecidas aos participantes pelos entrevistadores. Portanto, a 

entrevista assistida por computador ou igualmente chamada de CATI (Computer 

Assisted Telephone Interview), foi a forma de aplicação dos questionários dessa 

etapa. 

Esta segunda fase além de mensurar, a preferência e intenção declarada dos 

consumidores por marcas de postos de combustíveis procurou avaliar, tal como na 
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etapa qualitativa, o dizer do consumidor quanto aos fatores que os conduzem ao 

abastecimento na prática.  

Considerando Lakatos e Markoni (1991) temos que, o universo de pesquisa 

ou população de pesquisa, é o conjunto de seres que apresentam ao menos uma 

característica comum. Segundo as autoras, é comum que muitas vezes, torne-se 

inviável realizar um estudo com todo o universo, a ser considerado no campo de 

pesquisa e por isso, não raramente faz-se necessário escolher uma amostra do 

universo de estudo, de tal forma que o projeto fique viabilizado. Essa foi a exata 

aplicação para o presente trabalho. 

A amostra desta etapa de nossa pesquisa foi selecionada de maneira não 

probabilística como especifica Malhotra (2012). Este tipo de amostra confia no 

julgamento pessoal do pesquisador, e não no acaso para identificar os sujeitos 

representantes da amostra.  

Ainda que qualquer adulto possa estar apto a conduzir um veículo automotivo 

e, portanto, frequentar um posto de combustível, optou-se pela amostra não 

probabilística e não abordagem dos consumidores dentro dos postos em si, pelas 

características do questionário da pesquisa em questão, que demandaria tempo 

considerável para as respostas além de como citada, ser necessária nessa ocasião 

a instrução para uso do aplicativo essencial para a fase 3 (três). Utilizou-se dessa 

forma uma lista adquirida de uma empresa do mercado, que comercializa bancos de 

dados para realização de pesquisas.  

Assim, nesta fase quantitativa, 97 (noventa e sete) consumidores, portadores 

de veículo, responsáveis pelo abastecimento, e residentes na cidade de São 

Paulo/SP foram abordados.  Todavia, 12 (doze) questionários foram descartados, 

uma vez que estes apresentaram ausência de respostas elementares para o projeto. 

Os perfis detalhados dos consumidores com entrevistas válidas estão nos resultados 

dessa fase apresentados na sequência. 

Como mencionado , essa fase foi fundamental para elencar através do dizer 

do consumidor, os principais fatores a serem considerados para abastecimento em 

uma marca de postos de combustíveis. No entanto, uma vez que a maior relevância 

e contribuição deste estudo, pode estar em identificar possíveis convergências ou 

divergências, entre o discurso e o comportamento dos consumidores de postos de 

combustíveis na prática, o seu fazer, buscou-se em seguida entender com maior 

profundidade este movimento. 
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 Isso foi possível por meio um aplicativo que permitiu o acesso ao fazer dos 

consumidores, ou seja, o cupom fiscal dos abastecimentos. Viabilizando dessa 

forma a contraposição entre o dizer do consumidor em ambiente de pesquisa e seu 

real comportamento no momento do consumo. 

3.1.3 Fase 3:  Pesquisa Quantitativa: O fazer do consumidor 

Para que seja possível serem estabelecidas convergências ou divergências, 

entre o discurso do consumidor e o seu real comportamento, é de fundamental 

importância analisar para os mesmos entrevistados da fase quantitativa, as 

correspondências entre o que ele diz fazer ou pretende fazer, e o que ele de fato faz 

quando realmente abastece.  

Para isso, os 75 (setenta e cinco) indivíduos que contribuíram com a 

investigação na fase 2 (dois) quantitativa, foram estimulados a enviarem evidências 

dos próximos abastecimentos dos seus veículos. Este processo ocorreu através de 

um aplicativo para smartphones que, para a simplificação da notação, será daqui em 

diante nomeado simplesmente de app.  

A utilização de app tem se mostrado uma tendência interessante nos últimos 

anos no campo de pesquisas de marketing. Isso se torna cada vez mais viável uma 

vez que, segundo dados da Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia 

da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 

2016, existem mais de 168 milhões de smartphones no Brasil. Além disso, corrobora 

Couper (2005) que os telefones celulares, cada vez mais tem sido preferidos como 

instrumento de investigação, e pesquisa para determinar comportamentos dos 

indivíduos. 

O app ao longo de 3 (três)  semanas, permitiu identificar a localização dos 

abastecimentos, marca do posto de combustível, tipo de combustível (etanol ou 

gasolina, por exemplo) e o valor gasto. Todas as vezes que os usuários foram 

abastecer eles deveriam: 

 Abrir o app em seus respectivos smartphones; 

 Inserir informações sobre o posto de combustível; 

 Digitar a marca do posto de combustível;  

 Selecionar o tipo de combustível utilizado; 
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 Digitar o valor total em reais (R$) despendido exclusivamente no 

abastecimento; 

 Tirar uma foto do cupom fiscal. 

Abaixo a demonstração da interface do app na visão do consumidor: 

 

Figura 7: Captura de tela do app da fase 3. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para garantir êxito nesse monitoramento, os entrevistados fizeram o 

download do app tão logo aceitaram participar do projeto, ou seja, simultaneamente 

ao momento da realização da fase 2 (dois) quantitativa. 

Assim, esperou-se de forma quantitativa, apurar se houveram diferenças 

entre a preferência e intenção de abastecimento declarado, ou o dizer dos 

consumidores por marcas de postos, e o fazer dos mesmos através de seu 

comportamento real de consumo obtido pelo uso do aplicativo. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Resultados Fase 1: Pesquisa Qualitativa Exploratória 

Através da perspectiva exploratória propiciada pela análise qualitativa do 

presente trabalho, conseguiu-se levantar alguns aspectos importantes na relação 

dos consumidores com a categoria foco do estudo, bem como seus hábitos, atitudes 

e fatores que entendem ser importantes para escolha de marcas da mesma. 

É importante ressaltar que a amostra qualitativa, foi composta por 6 (seis) 

consumidores, os quais foram entrevistados em profundidade, procurando garantir 

que as mais variadas relações, e visões sobre a categoria pudessem ser 

capturadas. 

Em uma primeira instância, é interessante observar os diferentes hábitos dos 

consumidores, no que é pertinente a prática de consumo da categoria. Apesar de 

existir uma convergência com relação à visita semanal aos postos de combustíveis, 

a forma como o abastecimento ocorre se diferencia entre eles.  

Se, para alguns o abastecimento ocorre de maneira fragmentada, ou seja, se 

abastece com mais frequência e despendendo um menor valor na compra, para 

outros esse abastecimento sempre ocorre de maneira a completar o tanque, o que 

ocasiona um maior gasto médio no consumo. Isso se justifica, segundo os mesmos, 

por necessidades econômicas, ou mesmo por crenças relacionadas à categoria e 

desempenho do carro, conforme exemplificam alguns textuais dos consumidores 

abaixo: 

“Assim, se é uma semana que eu não estou com dinheiro, eu não 
encho o tanque, mas eu coloco o que dá e aí eu passo em outro dia.” 
 
“Eu acho que o carro fica muito pesado quanto o tanque está cheio”. 
 
 “Chega ao meio tanque eu completo [...]. Não chego a ficar no último 
porque eu já tive problemas, e meu carro está na garantia, eu não 
posso. Isso é uma das coisas que se acontecer a garantia não paga.” 

No entanto os fatores citados pelos entrevistados, no que se refere à escolha 

de marcas para postos de combustíveis, parecem ser os insumos mais importantes 

que foi extraído das entrevistas em questão, e que muito auxiliaram a elaborar o 

questionário quantitativo, foco da 2ª fase de pesquisa do projeto. 
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A partir dos depoimentos dos consumidores e aplicando a técnica de análise 

de discurso, pode-se incipientemente perceber, um possível agrupamento existente 

entre os fatores mais importantes para escolha de postos de combustíveis. 

Este agrupamento ficou mais bem delineado e evidenciado, a partir da 

mensuração dos resultados provenientes da fase 2 (dois) do projeto. Dessa forma, 

considera-se importante a exposição neste momento,  tanto dos principais fatores 

agrupados pelo projeto, quanto dos principais dizeres dos consumidores sobre os 

mesmos, tendo em vista que os insumos extraídos de tais dizeres na fase 

exploratória, em muito serão úteis na fase quantitativa deste estudo. 

 Assim, tem-se que, de maneira geral, para todos os entrevistados os 

seguintes fatores foram citados como diferenciadores, e a posteriori confirmados na 

fase quantitativa, para escolha de postos de combustíveis, não expostos aqui 

obrigatoriamente por ordem de relevância. São eles: Marca; Confiança; Preço; 

Localização; Promoção; Segurança; Serviços e Atendimento. A partir do olhar dos 

consumidores, discorre-se sobre cada um deles a seguir.  

Os atributos Marca e Confiança para os entrevistados, parecem estar 

profundamente relacionados, quando estes mencionam a categoria. Isso ocorre, 

como previsto, a preocupação com a adulteração é protagonista na relação do 

consumidor com esse segmento, e, por vezes, estes parecem utilizar a marca como 

um fator diferenciador para o posto, expandindo assim, como citamos em nosso 

referencial teórico, a credibilidade que parece advir da mesma, para o produto 

oferecido. Nesse sentido, citamos alguns trechos das entrevistas que confirmam o 

exposto: 

“(A bandeira do posto) é extremamente importante, porque transmite 
confiança. Eu nunca abasteço em posto sem bandeira, só se eu 
estiver na estrada e numa necessidade mesmo. Porque o 
combustível pode ser adulterado.” 
 
“Hoje a gente não pode confiar muito em gasolina de posto, porque 
vem misturada, adulterada e tudo [...]. Estes dias, minha prima foi 
abastecer num posto onde o pai já tinha dito pra ela não abastecer 
porque estava vindo adulterado [...] Lascou com o motor dela e 
precisou mexer no motor. Não adianta, às vezes você pega gasolina 
mais barata e nada.” 
 
“Eu vejo muito problema (em postos bandeira branca) porque na 
maioria das vezes que eu passo, e vejo um posto interditado são 
bandeiras brancas. Aquilo fica marcado na sua cabeça, puxa não 
posso confiar”. 
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Como declarado, isso se justifica, pois o histórico do mercado trouxe bastante 

insegurança ao consumidor quanto à confiabilidade do produto a ser oferecido, e 

como a categoria impacta o uso de um produto de alto valor agregado, o veículo, 

nota-se que a confiança quanto à qualidade do combustível parece ser um 

importante fator, para a escolha dos consumidores por uma marca. 

No que diz respeito às marcas, nas entrevistas conseguiu-se identificar, ainda 

que de maneira incipiente, alguns elementos relacionados às principais marcas de 

postos, que a posteriori na pesquisa quantitativa, procurou-se abordar com maior 

profundidade, visando assim o melhor entendimento sobre o que pode guiar o 

consumidor na sua declaração, quanto à preferência e intenção de abastecimento e 

o ato de abastecer na prática para cada uma das marcas. Com o objetivo de 

materializar tais citações dadas pelos consumidores, expõem-se aqui alguns de 

seus dizeres: 

Entrevistador: “Diga o que lhe vem à mente quando menciono cada 
uma das bandeiras”.  
 
Entrevistador: “Ale?”. 
Consumidor 1: “A Ale me transmite insegurança.” 
Consumidor 2: “Desconhecido”. 
 
Entrevistador: “Ipiranga?”. 
Consumidor 1: “Carestia.  É que acho caro. 
Consumidor 2: “Conhecida”. 
 
Entrevistador: “Shell?”. 
Consumidor 1: “Desconhecimento, porque é estrangeira.” 
Consumidor 2: “Credibilidade”. 
 
Entrevistador: “BR?”. 
Consumidor 1: “Qualidade.” 
Consumidor 2: “Barato.” 
 
Entrevistador: “E bandeira branca, sem marca?”. 
Consumidor 1: “Desconfiança, eu procuro não abastecer.” 
Consumidor 2: “Adulterado”. 

Preço igualmente é muito citado, como elemento para escolha de 

abastecimento.  Para a grande maioria dos entrevistados, existe clareza quanto à 

faixa de preços dos combustíveis que utilizam, e afirmaram que esse é um dos 

critérios a sempre ser levado em conta para o abastecimento. 



63 
 

 

Há que se destacar, no entanto, que muitas vezes o fator preço é relacionado 

à marca e confiança, e que muitas vezes preços excessivamente abaixo do que o 

mercado pratica, podem gerar rejeição de abastecimento por parte do consumidor: 

“O preço também não é ruim, se você for olhar nos outros, está na 
média. Claro que você sempre acha, ah o posto ali não sei quanto é 
mais barato. Mas eu não conheço a gasolina, não sei se o mais 
barato vai sair mais caro amanhã”. 
 
“Primeiro eu olho o preço, é sempre assim, primeiro eu vou olhar a 
placa para ver o preço, mas eu sempre tenho preferência se for o 
posto Shell”. 

Assim, percebe-se que o fator preço também é importante, e referência na 

escolha do consumidor, mas a preocupação com confiança e marca, de maneira 

geral, parece afetar essa visão e influência a percepção, de “custo x benefício” ao 

consumidor. 

A Localização dos postos de combustíveis também está sempre presente no 

discurso dos consumidores entrevistados, e parece ser relevante para escolha dos 

postos. 

Isso ocorre devido ao fato de que abastecer exige, pela categoria a qual está 

correlacionada, a de veículos, despender de um tempo para deslocar-se a um local 

específico, como mencionado, sendo a categoria participante da tríade Varejo – 

Produto - Serviço, tal produto só é oferecido ao consumidor final através de um 

serviço que se presta em um determinado local geográfico, o posto em si.  

Os indivíduos entrevistados muito comumente, citam como postos de maior 

frequência de abastecimento, aqueles que estão em suas rotas diárias de 

deslocamento para o trabalho ou para casa, por exemplo. Isso, segundo eles, torna 

o processo de abastecimento mais prático e economiza tempo: 

Entrevistador: “Isso é uma coisa importante de estar no trajeto?”. 
Consumidor: “Sim. Quando você mora numa cidade como São 
Paulo, 1 km pode equivaler à meia hora da sua vida”. 

O fator Promoção, da mesma forma,  é com frequência citado pelos 

entrevistados, como merecedor de consideração quanto á escolha pelo 

abastecimento. De maneira geral o fator é citado pelo consumidor quando este 

retrata programas de fidelidade, que muitas bandeiras oferecem e até mesmo ações 



64 
 

 

promocionais mais tradicionais, como compre e ganhe e sorteios, conforme se 

demonstra pelos dizeres abaixo: 

“Agora você pode trocar por milhas, talvez uma coisa muito mais 
interessante, você pode acumular, pagar uma taxa e trocar por 
milhas. O resto não me interessa muito, confesso que não tenho 
interesse. A não ser por promoções, comprar ticket pra ganhar 
celular, uma moto.” 
 
Entrevistador: “Você tem algum programa de fidelidade de algum dos 
postos?”. 
Consumidor: “Eu já tive. Hoje eu não tenho mais, mas eu já fiz. Tem 
muitos postos que não estão fazendo, os únicos que faziam eram o 
Ipiranga e BR. Eu participei muito”. 
 
Entrevistador: “E por que você usa mais o cartão de crédito?”. 
Consumidor: “Pra acumular milhas no cartão”.  
 
Entrevistador: “Mas é a milhagem do cartão?”.  
Consumidor: “Exatamente. E tem postos que você paga no cartão, 
tem o programa de fidelidade dele, eu tenho num posto e eu tenho 
descontos no combustível, ingressos de cinema e também posso 
acumular milhas”.  
 
Entrevistador: “E isso faz você dar preferência a esse posto?”, 
Consumidor: “Sim. Isso é um dos motivos e também o atendimento 
do frentista”. 

Quanto a Segurança, é interessante observar a preocupação dos 

consumidores com o ponto ao abastecer em marcas de postos de combustíveis. 

Muitos relacionam esse item a atributos funcionais, como iluminação do posto e 

aspecto do posto em si, tais como a conservação do mesmo. Outros, no entanto, 

citam a localização como fator importante para transmitir segurança, em especial, as 

mulheres, que afirmam em seu discurso observarem com atenção o aspecto do 

posto, antes de escolher um local para abastecer: 

“E tinham alguns postos em alguns locais que eram locais perigosos. 
Tinha assalto aos motoristas ou posto [...]. Se é uma rua 
movimentada, se é escuro, quem é o tipo de pessoa que frequenta 
aquele posto. Isso me faz escolher parar ou não”.  
 
“Hoje em dia está difícil até pra você sair e tirar o carro da garagem. 
Como ele (posto de combustível) fica dentro do mercado, já é uma 
segurança melhor, e principalmente quando se trata de uma mulher 
dirigindo sozinha”.  
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“Eu confesso que nunca entrei num posto escuro, com iluminação 
muito ruim, então acaba virando um ponto importante. Eu não me 
sentiria confortável num posto com uma luzinha fraquinha”.  

No que se relaciona a serviços os consumidores citam, tal fator como um 

benefício adicional interessante, quando abastecem em algum posto de combustível.  

Para muitos dos entrevistados, esse item está muito associado á outro importante 

fator, o Atendimento. 

Isso, pois, na visão dos consumidores, os serviços que os postos oferecem, 

em sua maioria, são prestados por quem lidera o atendimento nos mesmos, os 

frentistas, que a depender de motivos variados, podem se oferecer para analisar a 

água do motor, limpar os vidros do automóvel, calibrar os pneus ou trocar o óleo, por 

exemplo. E isso, é sem dúvida uma razão de diferenciação para o posto de 

combustível: 

“Ele vê minha necessidade, como eu sou mulher ele é mais didático. 
A senhora viu o óleo e tal? Oh! é importante para o motor, se você 
pegar estrada pode fazer isso e aquilo. Ele convence com 
argumentos, e você percebe que não está te enrolando”. 
 
“Eu sei que ele não tem obrigação de calibrar o pneu, é minha. Eles 
vão e calibram o pneu e tal, é uma gentileza”.  

A loja de conveniência dos postos, apesar de se caracterizar como um varejo, 

aos olhos do consumidor pode muitas vezes ser vista com um serviço que o posto 

oferece, tendo em vista a praticidade que este canal proporciona na visão do 

consumidor: 

Entrevistador: “Que serviços você usa do posto?”. 
 
Consumidor: “Uma vez ou outra pra calibrar pneu, gasolina, loja de 
conveniência, e um dia se precisar trocar óleo”.  
 
“Então assim, se você vai a um posto que tenha uma conveniência 
boa, vai te instigar a querer entrar. Eu tenho aquela coisa de que 
quando eu vou lá de falar assim – que vontade de entrar na loja de 
conveniência para comprar alguma coisa”. 
 
“Tem postos que são agradáveis que tem lanchonete, tem as 
franquias dentro de posto. Tem muitas coisas que dá para 
aproveitar”.  
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Pelo exposto, entende-se que a fase 1 (um) da pesquisa, a pesquisa 

qualitativa exploratória realizada, em muito contribuiu para direcionamento e 

confecção da fase  2 (dois) do estudo, a pesquisa quantitativa. Nessa última, como 

será aprofundado, procurou-se entender com maior propriedade quais são, segundo 

o dizer dos consumidores, os principais fatores que o levam a preferir e intencionar 

consumir determinada marca de combustível. Para que em comparação com a fase 

3 (três) da pesquisa, os dados de conversão coletados através do aplicativo, fosse 

possível contrapor as divergências e convergências, do dizer-fazer dos 

consumidores para esse segmento de negócios. 

4.2 Resultados Fase 2: Pesquisa Quantitativa: O dizer do consumidor 

Como exposto, através dos insights e hipóteses levantados na fase 1 (um) do 

presente projeto, elaborou-se um questionário para a segunda fase do mesmo, a 

fase quantitativa.  

O objetivo do questionário era fornecer insumos, para o melhor entendimento 

do dizer do consumidor quanto a sua preferência, intenção e consumo em postos de 

combustíveis, bem como fatores relacionados para a categoria como um todo, e 

para as principais marcas que atuam no segmento segundo o consumidor. 

O questionário elaborado foi composto de 37 (trinta e sete) perguntas, que 

através de entrevista telefônica (CATI), abordou a amostra de 97 consumidores 

(noventa e sete) consumidores. Deste total, 12 (doze) entrevistas foram 

descartadas, por não terem respondido a todas as perguntas essenciais aos 

objetivos da pesquisa, portanto, foram consideradas 75 entrevistas válidas, para as 

análises dos resultados que se encontram expostas a seguir. 

Todas as análises apresentadas, foram realizadas com o software SAS 

versão 9.4 e  Dell Statistica na versão 13. 
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4.2.1 Resultados relacionados ao perfil dos consumidores entrevistados 

4.2.1.1 Sexo dos entrevistados 

Pela tabela 1 pode-se observar que a presente amostra foi dividida por uma 

frequência percentual de 46,67% de representantes do sexo feminino, e 53,5% de 

representantes do sexo masculino, conforme abaixo: 

Tabela 1: Sexo dos entrevistados. 

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

Feminino 35 46,67 35 46,67 

Masculino 40 53,33  75 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 

4.2.1.2 Idade dos entrevistados 

Com relação à idade, tem-se que 77,33% dos entrevistados, possuíam entre 

20 e 45 anos, conforme demonstra a tabela 2: 

Tabela 2: Idade dos entrevistados. 

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

Entre 20 e 24 anos 11 14,67 11 14,67 

Entre 25 e 45 anos 47 62,67  58 77,33 

Entre 45 e 60 anos 17 22,67 75 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 

4.2.1.3 Estado civil dos entrevistados 

Quanto ao estado civil, a amostra foi composta por 30,67% de solteiros, 64% 

de casados e 4% de divorciados, o que demonstra a tabela 3: 
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Tabela 3: Estado civil dos entrevistados. 

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

Solteiro 23 30,67  23 30,67  

Casado 48 64,00  71 94,67  

Divorciado 4 5,33  75 100,00  

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 

4.2.1.4 Exercício de atividade remunerada 

Nas entrevistas realizadas diagnosticou-se que, 100% da amostra exercia 

alguma atividade remunerada, conforme Tabela 4. 

Tabela 4: Exercício de atividade remunerada pelos entrevistados. 

Atualmente, 
exerce 

atividade 
remunerada? 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

Sim 75 100,00 75 100,0 

Não 0 0,00 75 100,0 

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 

4.2.1.5 Renda dos entrevistados 

Ao se atentar para a renda dos entrevistados, observa-se que a maior parte 

da amostra, 38,67%, tinha renda concentrada entre R$ 5.500 e R$ 8.200. 
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Tabela 5: Rendas dos entrevistados. 

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

Até R$ 2.200 4 5,33 4 5,33 

Entre 2.200 e R$ 2.800 2 2,67 6 8,00 

Entre R$ 2.800 e R$ 5.500 14 18,67 20 26,67 

Entre R$ 5.500 e R$ 8.200 29 38,67 49 65,33 

Entre R$ 8.200 e R$ R$ 11.000 12 16,00 61 81,33 

Entre R$ 11.000 e R$ 15.000 11 14,67 72 96,00 

Entre R$ 15.000 e R$ 20.000 0 0,00 72 96,00 

Acima de R$ 20.000 3 4,00 75 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 

4.2.1.6 Classe social dos entrevistados 

Quanto à classe social observa-se que, a amostra foi composta em sua 

maioria por consumidores das classes A, B1 e B2, segundo Critério Brasil6, 

metodologia utilizada para análise: 

 

Tabela 6: Quantidade dos veículos dos entrevistados. 

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

A 26 34,67 26 34,67 

B1 27 36,00 53 70,67 

B2 19 25,33 72 96,00 

C1 2 2,67 74 98,67 

C2 1 1,33 75 100,00 

A 26 34,67 26 34,67 

B1 27 36,00 53 70,67 

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 

                                                           
6
 O Critério Brasil é o padrão estabelecido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(Abep) e adotado pelas empresas do setor para classificar estratos sociais. Na formulação inicial do 
critério, foram consideradas 35 variáveis para estimar a renda permanente das famílias. Fonte: 
http://www.abep.org/criterio-brasil 
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4.2.1.7 Posse de veículos dos entrevistados 

No que tange a posse de veículos, a maior parte dos entrevistados, 48% 

possuía não somente  1 (um), mas 2 (dois) veículos em casa. 

 

Tabela 7: Quantidade de veículos dos entrevistados. 

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

1 35 46,67  35 46,67  

2 36 48,00  71 94,67  

3 4 5,33  75 100,00  

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 

4.2.1.8 Tempo de posse do principal veículo dos entrevistados 

Em relação ao tempo de posse de seu principal veículo, 68% da amostra 

tinha posse de seu veículo principal há até 3 anos. 

 

Tabela 8: Tempo de posse do principal veículo dos entrevistados. 

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

Menos de 6 meses 7 9,33  7 9,33  

Entre 6 meses e 1 ano 10 13,33  17 22,67  

Entre 1 e 2 anos 17 22,67  34 45,33  

Entre 2 e 3 anos 17 22,67  51 68,00  

Entre 3 e 4 anos 11 14,67  62 82,67  

Mais de 4 anos 13 17,33  75 100,00  

Menos de 6 meses 7 9,33  7 9,33  

Entre 6 meses e 1 ano 10 13,33  17 22,67  

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação 
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4.2.1.9 Ano de fabricação do veículo principal dos entrevistados 

Quanto ao ano de fabricação de seu veículo principal, a maioria da amostra, 

58,67%, possuía veículos cuja fabricação eram anteriores ao ano de 2012. 

 

Tabela 9: Ano de fabricação do veículo principal dos entrevistados. 

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

2016 1 1,33 1 1,33 

2015 10 13,33 11 14,67 

2014 9 12,00 20 26,67 

2013 11 14,67 31 41,33 

Anterior a 2012 44 58,67 75 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 

4.2.2 Resultados relacionados aos hábitos e frequência de consumo em 

postos de combustíveis 

Após as sondagens realizadas sobre o perfil do consumidor, o questionário 

buscou entender melhor os hábitos e situações de consumo do mesmo, em relação 

à categoria de postos de combustíveis.  

Nesse momento foi possível observar a frequência de abastecimento de seus 

veículos, bem como o hábito do consumidor quanto a maneira de abastecer, o que 

comprovou quantitativamente o que havia sido levantado na fase 1 (um): o 

abastecimento, ou ocorre com menor frequência visando abastecer todo o tanque, 

em 42,67% da amostra, ou ocorre com maior frequência e consequentemente um 

volume menor de litros abastecidos, para 57,33%, é dessa forma que o hábito se 

constitui, conforme  demonstra a tabela 4.10 abaixo: 

 

Tabela 10: Hábito quanto à maneira de abastecer dos entrevistados. 

Ao reabastecer 
completa o 

tanque? 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

Sim 32 42,67 32 42,67 
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Não 43 57,33 75 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 

 

Contribuindo nesse sentido, a pergunta sobre frequência de abastecimento 

nos postos, também validou através da pesquisa quantitativa insumos levantados na 

fase exploratória. Ao debruçar-se sobre os dados pode-se observar que, para 

grande maioria da amostra (96%), a visita ao posto é no mínimo semanal, o que 

proporciona um grande número de interações com a categoria, conforme demonstra 

a tabela abaixo.  

Tabela 11: Frequência de abastecimento dos entrevistados. 

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

Todos os dias 3 4,00  3 4,00  

A cada 2 dias 14 18,67  17 22,67  

A cada 3 dias 19 25,33  36 48,00  

A cada 4 dias 4 5,33  40 53,33  

A cada 5 dias 6 8,00  46 61,33  

A cada 6 dias 14 18,67  60 80,00  

A cada 7 dias 12 16,00  72 96,00  

A cada 10 dias 1 1,33  73 97,33  

A cada 12 dias 0 0,00  73 97,33  

A cada 15 dias 1 1,33  74 98,67  

Não sei 1 1,33 75 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 

 

A partir de então, aprofunda-se sobre o processo de abastecimento, 

procurando explorar inicialmente os fatores ou atributos gerais sobre a categoria, 

que segundo os consumidores, são importantes para a escolha de abastecimento 

em postos de combustíveis. 
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4.2.3 Resultados relacionados à preferências e fatores que influenciam as 

escolhas de consumo 

No que concerne ao presente recorte da exploração dos resultados da fase 2 

(dois), é importante ressaltar que nesse momento será tratada  a categoria de 

postos de combustíveis de maneira geral, sem estímulo precedente relacionado a 

nenhuma marca. 

O principal objetivo de explorar essas questões no trabalho foi tentar 

conseguir, sem o viés de marcas, os fatores relevantes para escolha por postos de 

combustíveis enquanto categoria. Assim, posteriormente, de posse desse 

levantamento, consegue-se comparar a afinidade dos fatores gerais declarados 

pelos consumidores, como importantes para a categoria como um todo aos fatores 

relatados pelos mesmos, quando questionados sobre cada uma das marcas.  

Nesse sentido, a questão 21 (vinte e um), contribui de maneira a clarificar as 

declarações dos consumidores sobre o seu agir, em situações propostas que o 

levam a escolher pelo abastecimento em postos de combustíveis, conforme se 

demonstra abaixo: 

Questão 21: “Pensando agora nos postos de combustíveis, gostaria de saber 

como se dá a escolha por um ou outro posto onde você costuma abastecer. 

Normalmente você...” 

 

Tabela 12: Escolha em situações para consumo em postos de combustíveis dos entrevistados. 

 Como se dá a escolha por um ou 
outro posto onde você costuma 
abastecer? Normalmente você... 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

1 

Prefere abastecer no posto mais barato, 
independente de bandeira 

OU 
2 2,67 2 2,67 

Paga um pouco mais, mas prefere 
abastecer somente em postos de bandeira 

73 97,33 75 100,00 

2 

Gosta de experimentar novas bandeiras 

OU 
21 28,00 21 28,00 

Prefere não arriscar e abastece nas 

bandeiras que confia 
54 72,00 75 100,00 

3 

Prefere deixar de abastecer se não 

encontrar a bandeira que abastece sempre 

OU 

35 46,67 35 46,67 

Não deixa de abastecer mesmo se não for a 

bandeira onde abastece sempre 
40 53,33 75 100,00 
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4 

Abastece sempre nos mesmos postos 

OU 
65 86,67 65 86,67 

Abastece em qualquer um, independente 

se conhece ou não 
10 13,33 75 100,00 

5 

Não se preocupa com a bandeira em 

porque acredita que o importante é o 

posto em si e não a bandeira dele 

OU 

23 30,67 23 30,67 

Acredita que a bandeira é mais importante 

que o posto 
52 69,33 75 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação. 

 

Através dos resultados dessa questão, expostos na Tabela 4.12, é possível 

claramente confirmar o que havia sido levantado, como resultado na etapa 

qualitativa. Marca e confiança no posto em que se abastece é de extrema relevância 

para a categoria, isso, como relatado, devido ao histórico de adulterações no setor, 

que acaba permanecendo como um grande receio do consumidor, e pode atuar 

como barreira, ao menos em seu dizer, sobre o que leva em conta para escolher um 

posto para abastecimento. Segundo o dizer de 97,33% da amostra, é preferível 

sofrer o ônus de um preço mais alto, a submeter-se ao risco de abastecer em um 

posto de bandeira não confiável. 

Além disso, nota-se que 86,67% de nossa amostra, afirma ser fiel ao posto 

que abastece e somente 13,33% afirmam abastecer em qualquer estabelecimento. 

Os consumidores igualmente se mostraram pouco dispostos a experimentar novas 

marcas, tendo em vista que 72% preferem não se arriscar a abastecer em bandeiras 

nas quais não confiam. 

Nesse ponto é interessante ressaltar, a relação que se mostra de fato 

existente, como da mesma forma, foi observado na pesquisa qualitativa, entre o 

discurso do consumidor entre a bandeira ou marca dos postos de combustíveis, e a 

confiança e familiaridade que esta trás ao posto em questão. Isso se comprova  para 

69,33% da amostra, a marca do posto é mais importante do que o posto em si. 

Ao se debruçar sobre o referencial teórico apresentando, entende-se que isso 

realmente pode vir a ocorrer uma vez que a marca, segundo Prates (2010), além 

das naturezas de satisfação e identificação possui a natureza de redução de risco, 

que atribuí aos olhos do consumidor, um nível de qualidade estável para os produtos 

que oferta.  
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Nesse sentido, é interessante observar, como o fator preço, no dizer do 

consumidor, perde relevância em relação à confiança e marca do posto de 

combustível, uma vez que a imensa maioria dos entrevistados, 97,33%, como 

citado, afirmam preferir abastecer em postos de marcas conhecidas, que custem 

mais caro a se arriscar em abastecer em postos mais baratos, mas que não são de 

sua confiança. 

Detendo-se ainda sobre os resultados da primeira proposição de alternativas 

da questão que está sendo analisada, percebe-se que se comprova o que delimita 

Vasquez (2006) quando afirma que, “a trilogia formada pelo preço-qualidade-status 

considera os produtos caros como de melhor qualidade”. Essa proposição fica 

confirmada, tendo em vista que os consumidores de fato associam a qualidade do 

combustível ofertado aos postos de marcas conhecidas, o que pode acarretar 

inclusive em preços mais altos, o que segundo o seu dizer, tem menor importância 

em sua decisão. 

Com o objetivo de relativizar a importância de fatores, que influenciam a 

decisão do consumidor sobre a escolha de postos de combustíveis, estabeleceu-se 

com base na pesquisa exploratória, uma sequência de 25 (vinte e cinco) fatores, que 

conforme a tabela abaixo demonstra, a ordem de importância pela média atribuída 

pelo dizer dos consumidores para escolha de postos de combustíveis. 

 

Tabela 13: Grau de importância atribuído aos fatores que influenciam a escolha de postos de 
combustíveis. 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Ter um bom atendimento 75  6  10  9,59  0,89  

Poder pagar sem sair do veículo 75  2  10  9,13  1,55  

Ser fácil e rápido usar o posto 75  3  10  8,96  1,43  

Ser limpo, organizado e bem conservado 75  3  10  8,83  1,56  

Não ter filas na hora de abastecer 75  4  10  8,67  1,52  

Não ter produto adulterado 75  2  10  9,93  1,43  

Ser de confiança, pois, já frequento há algum tempo 75  6  10  9,92  0,88  

Ter a mesma qualidade de serviços e produtos 

independente do lugar 
75  5  10  9,79  1,35  

Estar no meu caminho do dia a dia 75  5  10  8,72  1,57  

Encontrar em todo lugar 75  2  10  8,61  1,68  

A marca do posto 75  5  10  9,46  1,34  

Ter preço competitivo 75  3  10  8,48  1,59  
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Ter promoções vantajosas e descontos 75  5  10  7,63  1,39  

Ter programa de fidelidade 75  0  10  6,83  2,27  

Ter um ambiente seguro 75  6  10  9,44  1,02  

Ser bem iluminado 75  2  10  8,69  1,63  

Ser movimentado, ter sempre movimento de 

clientes 
75  4  10  8,64  1,50  

Estar em uma rua/avenida/via movimentada 75  2  10  8,48  1,93  

Oferecer serviços do dia a dia para meu veículo (ex,: 

checagem de água, calibragem e limpeza de vidros, 

etc) 

75  5  10  8,68  1,41  

Aceitar várias formas de pagamento 75  5  10  8,56  1,34  

Ter caixa eletrônico 75  0  10  8,07  2,24  

Ter banheiros limpos e bem conservados 75  0  10  7,85  2,67  

Oferecer serviços adicionais para meu veículo (ex,: 

troca de óleo, lavagem, alinhamento e 

balanceamento, etc) 

75  0  10  7,52  2,50  

Ter loja de conveniência 75  1  10  7,45  2,40  

Oferecer serviços além de posto (ex,: farmácia, loja, 

lavanderia, etc) 
75  1  10  7,43  2,24  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No entanto, a utilização da média como único instrumento de avaliação, de 

cada um dos fatores isoladamente apresenta algumas limitações, pois não leva em 

consideração a média do conjunto de fatores. Assim, para ajudar a entender onde 

um determinado fator se encontra em relação aos demais numa distribuição, e 

indicar o quanto acima ou abaixo da média o fator está em termos de unidades 

padronizadas de desvio, foi calculado o score padronizado ou score z. 

Malhotra (2012) indica a manipulação dos valores de uma escala, com a 

finalidade de assegurar a comparabilidade com outras escalas, e tornar os dados 

passíveis á análise. Matematicamente, segundo o autor, o score padronizado “é o 

procedimento de correção de dados para reduzi-los á mesma escala mediante 

subtração da média de amostragem e divisão pelo desvio padrão” (p. 346) conforme 

fórmula adaptada abaixo. 

 

Z= (MFI- MFT) / DP (FT) 

Onde: 

Z= score padronizado do fator 

MFI = média atribuída ao fator isoladamente 
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MFT = média atribuída a todos os fatores 

DP (FT) = desvio padrão de todos os fatores 

 

A fim de se evitarem valores negativos, que possam surgir no score 

padronizado e bem como permitir maior amplitude dos resultados, os scores 

padronizados foram transformados em uma nova escala de valores positivos, 

conforme expresso na fórmula abaixo: 

 

S = Z + 5 

Onde: 

S = score 

Z = score padronizado 

 

Nessa nova escala a pontuação varia de 0 a 10, sendo a média arbitrada 

equivalente a 5. Por fim, após essa nova escala tem-se o resultado comparativo de 

cada um dos fatores, como demonstra a tabela abaixo. 

Tabela 14: Grau de importância atribuído aos fatores que influenciam a escolha de postos de 
combustíveis com score. 

 Score (S) 

Ter um bom atendimento 6,06  

Poder pagar sem sair do veículo 6,05  

Ser fácil e rápido usar o posto 6,04  

Ser limpo, organizado e bem conservado 6,02  

Não ter filas na hora de abastecer 6,00  

Não ter produto adulterado 6,00  

Ser de confiança, pois, já frequento há algum tempo 5,96  

Ter a mesma qualidade de serviços e produtos 
independente do lugar 

5,94  

Estar no meu caminho do dia a dia 5,93  

Encontrar em todo lugar 5,92  

A marca do posto 5,91  

Ter preço competitivo 5,91  

Ter promoções vantajosas e descontos 5,91  

Ter programa de fidelidade 5,91  

Ter um ambiente seguro 5,90  

Ser bem iluminado 5,90  

Ser movimentado, ter sempre movimento de 
clientes 

5,89  
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Estar em uma rua/avenida/via movimentada 5,89  

Oferecer serviços do dia a dia para meu veículo (ex.,: 
checagem de água, calibragem e limpeza de vidros, 
etc) 

5,84  

Aceitar várias formas de pagamento 5,81  

Ter caixa eletrônico 5,79  

Ter banheiros limpos e bem conservados 5,78  

Oferecer serviços adicionais para meu veículo (ex.,: 
troca de óleo, lavagem, alinhamento e 
balanceamento, etc.) 

5,77  

Ter loja de conveniência 5,77  

Oferecer serviços além de posto (ex.,: farmácia, loja, 
lavanderia, etc.) 

5,70  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

No presente estudo, como demonstrado há um grande número de fatores, 

que foram utilizados para estímulo ao consumidor, quanto à importância para 

escolha de marcas de postos de combustível. Dessa forma, entendeu-se que para 

fins de sumarização seria conveniente reduzir os fatores, a um nível gerenciável 

para interpretações. 

Para isso foi aplicado o processo de análise fatorial exploratória, que segundo 

Malhotra (2012, p. 478) “é um tipo de procedimento destinado essencialmente à 

redução e ao resumo dos dados”. Complementam Cooper e Schindler (2005) que, 

esta metodologia consiste em diminuir um número administrável as muitas variáveis, 

que formam determinado grupo e se sobrepõem as características de mensuração. 

Os resultados obtidos na avaliação em relação ao grau de importância dos 

fatores para escolha de postos de combustíveis, segundo o dizer dos consumidores, 

foi submetido a um teste de validade de análise fatorial nomeado de Kaiser – Meyer-

Olkin (KMO) o qual segundo Pereira (1999) indica que, se o teste de KMO obter um 

valor acima de 0,6, a análise pode ter sequência. O teste de KMO para o trabalho 

obteve um valor de 0,744 indicando assim conformidade para a análise fatorial. 

  Na sequência e segundo o critério de Kaiser (1958), os fatores foram 

submetidos  à análise de componentes principais com rotação Varimax, e detectou 8 

(oito) relevantes e consideráveis fatores de correlação, que segundo o autor devem 

ser incluídos apenas os componentes, cujos autovalores são superiores ou iguais a 

1,0.  

 

Tabela 15: Matriz  de autovalores dos fatores que influenciam a escolha de postos de combustíveis. 
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Fatores Autovalor % Total variação 
Autovalor 

Acumulado 
% Autovalor 
Acumulado 

1 7,816168 31,26467 7,81617 31,2647 
2 2,114605 8,45842 9,93077 39,7231 
3 1,715191 6,86077 11,64596 46,5839 
4 1,471614 5,88646 13,11758 52,4703 
5 1,442441 5,76977 14,56002 58,2401 
6 1,298045 5,19218 15,85806 63,4323 
7 1,155936 4,62374 17,01400 68,0560 
8 1,066819 4,26727 18,08082 72,3233 
9 0,918945 3,67578 18,99976 75,9991 

10 0,849170 3,39668 19,84893 79,3957 
11 0,766927 3,06771 20,61586 82,4634 
12 0,656961 2,62784 21,27282 85,0913 
13 0,632216 2,52886 21,90504 87,6202 
14 0,492315 1,96926 22,39735 89,5894 
15 0,412322 1,64929 22,80967 91,2387 
16 0,357347 1,42939 23,16702 92,6681 
17 0,329927 1,31971 23,49695 93,9878 
18 0,294569 1,17828 23,79152 95,1661 
19 0,255070 1,02028 24,04659 96,1864 
20 0,213388 0,85355 24,25998 97,0399 
21 0,209977 0,83991 24,46995 97,8798 
22 0,164717 0,65887 24,63467 98,5387 
23 0,148013 0,59205 24,78268 99,1307 
24 0,127304 0,50922 24,90999 99,6399 
25 0,090013 0,36005 25,00000 100,0000 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observa-se que, juntos, os 8 (oito) fatores explicam 72% da variância, com 

base no critério de autovalor mencionado. 

Na tabela a seguir, é possível observar a intensidade com que as 25 (vinte e 

cinco) variáveis estão relacionadas, e seu consequente agrupamento em 8 (oito) 

fatores. São eles: Confiança, Marca, Atendimento, Segurança, Localização, Preço, 

Serviços e Promoção. 

 

Tabela 16: Análise fatorial para importância dos elementos que influenciam a escolha de postos de 
combustíveis. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Confiança 

Não ter produto adulterado 0,801        

Ser de confiança, pois, já frequento há 
algum tempo 

0,710        

Ter a mesma qualidade de serviços e 
produtos independente do lugar 

0,707        

Marca A marca do posto  0,702       

Atendimento Ter um bom atendimento   0,840      
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Poder pagar sem sair do veículo   0,782      

Ser fácil e rápido usar o posto   0,766      

Segurança 

Ser limpo, organizado e bem conservado   0,557      

Não ter filas na hora de abastecer   0,476      

Ter um ambiente seguro    0,840     

Ser bem iluminado    0,766     

Ser movimentado, ter sempre 
movimento de clientes 

   0,557     

Estar em uma rua/avenida/via 
movimentada 

   0,476     

Localização 
Estar no meu caminho do dia a dia     0,628    

Encontrar em todo lugar     0,598    

Preço Ter preço competitivo      0,597   

Serviços 

Oferecer serviços do dia a dia para meu 
veículo (ex,: checagem de água, 
calibragem e limpeza de vidros, etc) 

      0,743  

Aceitar várias formas de pagamento        0,613  

Ter caixa eletrônico       0,557  

Ter banheiros limpos e bem conservados       0,541  

Oferecer serviços adicionais para meu 
veículo (ex,: troca de óleo, lavagem, 
alinhamento e balanceamento, etc) 

      0,507  

Ter loja de conveniência       0,452  

Oferecer serviços além de posto (ex,: 
farmácia, loja, lavanderia, etc) 

      0,424  

Promoção 
Ter promoções vantajosas e descontos        0,523 

Ter programa de fidelidade        0,519 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para fins de sumarização, a análise dos resultados dessa questão será 

realizada valendo-se dos 8 (oito) macro fatores agrupadores,  buscando conseguir 

de maneira mais objetiva, entender o grau de importância de cada um dos 

macrofatores, para, segundo o dizer do consumidor, a escolha pelo abastecimento 

em um posto de combustível. Vale lembrar, que nessa primeira instância, os 

consumidores não foram estimulados sobre nenhuma marca ou bandeira específica 

e, portanto, consegue-se através da análise dessa questão, entender os elementos 

importantes para escolha de postos de maneira geral, da categoria como um todo, 

conforme demonstra a tabela abaixo. Assim como na análise dos fatores isolados, 

aqui da mesma maneira,  foi aplicado o score padronizado, e uma nova escala que 
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varia de 0 a 10, sendo a média arbitrada equivalente a 5 para permitir amplitude dos 

valores. 

 

Tabela 17: Macrofatores que influenciam a escolha de postos de combustíveis e sua ordem de 
importância. 

Macrofator 
Score (S) 
Categoria 

Ordem de 
Importância do 

Macrofator 

Confiança  6,05 1 

Marca 6,00 2 

Atendimento 5,95 3 

Segurança 5,93 4 

Localização 5,91 5 

Preço 5,89 6 

Serviços 5,82 7 

Promoção 5,74 8 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

É interessante notar a convergência no dizer dos consumidores, quando se 

compara o que foi dito tanto na fase exploratória do estudo quanto na questão 21 

(vinte e um) aqui já explanada e na questão atual. O fator Confiança aparece como o 

primeiro em ordem de importância, segundo o dizer dos consumidores com score de 

6,05 seguido de maneira próxima ao fator Marca, que em segundo lugar apresenta 

score de 6,00. Assim, tal coerência se dá na medida em que de maneira consistente 

os consumidores conferem aos fatores, Confiança e Marca a maior relevância para 

escolha de postos de combustíveis. 

É interessante notar que o atributo Confiança, aparece prioritariamente á 

Marca aos olhos do consumidor. Pode-se inferir que isso pode vir a ocorrer devido 

ao fato de se tratar de uma categoria em que o mercado é extremamente 

concentrado, tendo em vista que, como exposto, segundo o SINDICOM (2016), no 

ano de 2015 mais de 70% do market share ficou distribuído entre quatro grandes 

competidores (Shell, Ipiranga, BR e Ale). Competidores esses, que como se verá 

adiante, apresentam o atributo Confiança igualmente ordenado, como uma de suas 

forças, que apesar de variar obviamente entre marcas, continua pertencente a todas 

elas. 
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Atendimento, Segurança e Localização seguem os dois primeiros atributos 

em grau de importância decrescentes, sendo estes o terceiro, quarto e quinto 

atributos considerados importantes para escolha segundo o consumidor. 

É interessante observar como o atributo Preço ficou ordenado entre os macro 

fatores, segundo o dizer do consumidor. De acordo com a amostra, com score de 

5,89, ter preço competitivo, fica somente na frente em grau de importância de 

Serviços, que apresenta score de 5,82, e Promoções que aparece como último fator 

para escolha, com 5,74 de score. 

O ordenamento de Preço dessa forma pelos consumidores em seu dizer, não 

surpreende, e mais uma vez demonstra coerência com o que foi observado na 

questão 21, em que, relembra-se, foi visto que segundo o dizer de 97,33% da 

amostra seria preferível sofrer o ônus de um preço mais alto, a submeter-se ao risco 

de abastecer em um posto de marca não confiável. 

Dessa forma, ao se entender a importância dos macrofatores de Marca e 

Confiança, faz-se necessário um aprofundamento no presente estudo, para entender 

a relação existente entre os fatores levantados, e cada uma das principais marcas 

do segmento. Percorrendo também por indicadores como lembrança, preferência, 

rejeição e declaração de consumo ou dizer do consumidor, conforme será 

demonstrado a seguir. 

4.2.4 Resultados relacionados às marcas atuantes no segmento de postos de 

combustíveis 

Depois de diagnosticados os fatores mais relevantes, segundo o dizer do 

consumidor, para escolha por postos de combustíveis, e considerando a ordem de 

importância do atributo Marca para essa categoria, entende-se ser interessante 

analisar com maior profundidade alguns principais indicadores, que sinalizam o 

desempenho de imagem relativizado entre marcas, bem como as atribuições dadas 

pelos consumidores a elas, com relação aos fatores levantados, como principais 

para a categoria. 

Na tabela abaixo se consegue observar o desempenho das principais marcas 

do mercado, com relação à lembrança de marca, que segundo Vasquez (2006) pode 

também ser chamada de notoriedade espontânea, e mede a capacidade do 
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consumidor ao lembrar-se de uma marca em uma determinada categoria de 

produtos. 

Tabela 18: Lembrança dos consumidores sobre as principais marcas de postos de combustíveis. 

 
Espontâneo 

(Top of Mind) 
Espontâneo Estimulado Lembrança Total 

 
Freq. 

Absoluta 
Freq. % 

Freq. 
Absoluta 

Freq. % 
Freq. 

Absoluta 
Freq. % 

Freq. 
Absoluta 

Freq. % 

Shell 54 72,00 17 22,67 4 5,33 75 100,00 

Ipiranga 11 14,67 51 68,00 13 17,33 75 100,00 

BR 8 10,67 50 66,67 17 22,67 75 100,00 

Ale 0 0,00 28 37,33 43 57,33 71 94,67 

Outros 2 2,67 9 12,00 0 0,00 11 14,67 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

É importante destacar que os resultados expostos na tabela 4.18 advêm de 

questões apartadas, em que em um primeiro momento, buscava-se a menção 

primária e espontânea do consumidor sobre alguma marca da categoria, ou seja, 

buscava entender qual marca era Top of Mind7; em seguida o questionário seguia 

ainda buscando menções espontâneas de lembrança de marca, para somente por 

último, estimular a lembrança de marcas não citadas. 

É interessante notar que aqui, mais uma vez, a concentração do mercado em 

grandes marcas fica perceptível ao consumidor, tendo em vista que para 4 (quatro) 

delas, Shell, Ipiranga, BR e Alle, o índice total de lembrança fica acima de 94%. 

Outras marcas de postos, ainda que com estímulo, possuem lembrança total de 

somente 14,67% pela amostra. 

A marca Shell, sem dúvida, demonstra melhor desempenho na variável 

Lembrança de Marca,  tendo em vista que é Top of Mind da categoria com 54% de 

menções espontâneas, além de ser a marca com menor lembrança somente 

ocorrida devido a estímulos, apresentando para esse índice apenas 4%. 

Ipiranga, por sua vez, é a segunda marca em lembrança, de acordo com o 

consumidor, tendo em vista que possui 11% de menções espontâneas como Top of 

Mind, para em seguida em muito completar seu índice de lembranças espontâneas 

com 51%. 

                                                           
7
 Vasquez (2006, p.200) afirma que “uma marca  top of mind é aquela que é mencionada em primeiro 

lugar de forma espontânea numa categoria de produto. É uma posição privilegiada que ocupa uma 
marca na mente do consumidor, aquela que está na frente de outras marcas. 
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Após Shell e Ipiranga, as marcas BR e Ale aparecem de maneira decrescente 

na ordenação de lembrança de marcas, sendo que esta última, não possui índices 

Top of Mind, e foi a marca com maior índice de lembrança, estimulada com 43%, 

aparecendo somente atrás de outras marcas não identificadas de postos de 

combustíveis, que nesse estudo, como exposto, apresentaram somente 14,67% de 

lembrança total dos consumidores. 

Uma vez estimulados sobre as marcas das categorias, os consumidores 

foram questionados sobre as marcas de postos de combustíveis que costumam 

abastecer de maneira geral, podendo dar para essa questão respostas múltiplas 

citando várias marcas. Os resultados obtidos estão expostos na tabela abaixo. 

Tabela 19: Marcas de postos de combustíveis em que os consumidores costumam abastecer. 

Marca 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Shell 54 72,00 

Ipiranga 54 72,00 

BR 47 62,67 

Ale 19 25,33 

Outros 3 4,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em seguida o consumidor foi questionado, sobre em qual marca de postos de 

combustíveis ele costuma abastecer mais frequentemente, sendo dada para essa 

questão somente a opção de escolher uma dentre todas as marcas. A tabela 20 

expõe os resultados para esse questionamento: 

Tabela 20: Marcas de postos de combustíveis em que os consumidores costumam abastecer mais 

frequentemente. 

Marca 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

Shell 25 33,33  25 33,33 

Ipiranga 25 33,33  50 66,67 

BR 20 26,67  70 93,33 

Ale 4 5,33  74 98,67 

Outros 1 1,33 0,00 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Atentando para o resultado das duas últimas questões aqui expostas, é 

importante mais uma vez observar, a grande concentração de respostas do 

consumidor naquelas bandeiras ou marcas mais conhecidas, ou lembradas por ele. 

Contrapondo o primeiro questionamento, sobre que marcas o consumidor costuma 

abastecer de maneira geral, com o segundo, sobre a marca em que ele abastece 

com maior frequência, é interessante notar do mesmo modo, que os postos bandeira 

branca, de marcas menos lembradas, caem ainda mais em menção espontânea do 

consumidor e por isso, mais uma vez pode-se notar de maneira indireta no dizer dos 

mesmos, um grande reforço sobre a importância dos fatores Confiança e Marca. 

Em seguida, evoluímos na pesquisa no sentido de extrair, do dizer dos 

consumidores 2 (dois) dos mais importantes indicadores para as marcas atuantes na  

categoria: a Preferência e a Rejeição, conforme demonstram os resultados nas 

tabelas abaixo: 

 

Tabela 21: Marcas de postos de combustíveis preferidas pelos consumidores. 

Marca 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

Ipiranga 27 36,00  50 66,67 

Shell 23 30,67  23 30,67 

BR 22 29,33  72 96,00 

Ale 3 4,00  75 100,00 

Outros 0 0,00  75 100,00  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Analisando o desempenho relativo das marcas, com relação ao indicador de 

preferência, percebe-se que pela primeira vez no presente estudo, a marca Ipiranga 

se destaca em relação à marca Shell, chegando ao índice de 36% de preferência 

pelos consumidores da amostra. Isso se contrasta, por exemplo, com o desempenho 

relativo das duas marcas no indicador de lembrança, tendo em vista que neste, Shell 

aparece com maior destaque. 

Entende-se ser possível semelhante contraposição, tendo em vista que de 

maneira geral, é notório que o indicador de lembrança se correlaciona com o esforço 
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das marcas, em relação a sua comunicação pública, aos seus esforços publicitários, 

enquanto o indicador de preferência pode estar correlacionado não somente a 

publicidade da marca, mas igualmente aos atributos tangíveis e intangíveis, que 

determinada marca pode transmitir ao consumidor. 

Mais uma vez os postos chamados bandeiras branca, perdem muito em 

destaque no dizer dos consumidores, não chegando a nenhuma menção de tais 

marcas de postos como preferidas pelo consumidor. 

Com o intuito de observar a rejeição do consumidor pelas marcas da 

categoria, foi inserida no questionário uma pergunta em que era solicitada a menção 

de marcas, de postos de combustíveis em que não abasteceria sob nenhuma 

hipótese. O resultado dessa questão é demonstrado pela tabela 22. 

 

Tabela 22: Marcas de postos de combustíveis rejeitadas pelos consumidores. 

Marca 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Frequência 
Absoluta 

Acumulada 

Frequência 
Percentual 
Acumulada 

Shell 1 1,33  1 1,33  

Ipiranga 0 0,00  1 1,33  

BR 1 1,33  2 2,67  

Ale 9 12,00  11 14,67  

Outros 64 85,33  75 100,00  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Aqui, quando se observa a rejeição maior que 85% para os postos bandeira 

branca, mais uma vez fica claro o discurso do consumidor, com relação à 

importância da Marca, para escolha de postos de combustíveis. É interessante notar 

que as marcas mais lembradas e preferidas da categoria (Shell, Ipiranga e BR) 

possuem índices de rejeição muito similares e praticamente inexistentes.  

A análise dos resultados da questão 30 (trinta) é de grande valia para o 

presente projeto. O principal objetivo na inserção dessa questão foi possibilitar à 

correlação do discurso do consumidor, quanto àquilo que ele afirma ser importante 

para a escolha de postos de combustíveis como um todo, com os mesmos fatores, 

mas agora, na visão de cada uma das marcas estimuladas. Ou seja, para isso os 

consumidores foram solicitados, agora na visão individual de cada uma das marcas, 
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a fazer associações para cada um dos fatores apresentados. Fatores esses, os 

mesmos ao qual o consumidor foi estimulado, quando solicitado a atribuição para a 

categoria de postos como um todo. Tal associação permite entender melhor as 

razões pelas quais cada uma das marcas são ou não lembradas, preferidas, 

rejeitadas, e até mesmo intencionadas para compras futuras. 

Novamente aqui se aplicou o score padronizado, e uma nova escala que varia 

de 0 (zero) a 10 (dez), sendo a média arbitrada equivalente a 5 (cinco), para permitir 

amplitude dos valores apresentados e melhor interpretação na análise. 

Valendo-se da análise fatorial, que permitiu o agrupamento em 8 (oito) 

macrofatores, apresenta-se o resultado da questão na tabela abaixo: 

 

Tabela 23: Macrofatores que influenciam a escolha de postos de combustíveis associados às marcas. 

 SCORE (S) 

 Categoria Shell Ipiranga BR Ale Outros 

Confiança  6,05 6,14 6,60 5,18 4,26 3,71 

Marca 5,89 6,09 5,68 5,12 5,14 4,31 

Atendimento 6,00 6,07 6,17 5,38 4,05 3,62 

Segurança 5,93 5,83 5,99 5,24 4,24 3,77 

Localização 5,82 5,79 5,99 4,41 4,12 3,72 

Preço 5,91 5,72 6,04 5,44 4,17 4,22 

Serviços 5,95 5,63 5,76 5,13 4,19 3,80 

Promoção 5,74 5,27 6,01 4,70 4,22 3,75 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Deparando-se com os resultados extraídos da análise logo a princípio, é 

importante notar a consistência demonstrada no dizer dos consumidores, no que 

tange a associar as marcas mais lembradas e preferidas da categoria, os principais 

fatores que, segundo os mesmos, levam a escolha de um posto de combustível 

como um todo. 

Isso fica comprovado uma vez que não somente as 2 (duas) principais 

marcas do segmento apresentam os maiores scores gerais, mas também devido aos 

fatores mais importantes para escolha da categoria, Marca e Confiança, 

demonstrarem melhor performance nas 2 (duas) marcas em questão. 
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Detendo-se a marca Shell, que se relembra, é a marca Top of Mind do 

segmento, observa-se que seu maior score está no fator Confiança, que também 

lidera o ranking de fatores importantes para escolha de um posto para a categoria 

como um todo. Seu score quanto a esse fator, aparece atrás apenas de Ipiranga, 

marca preferida da categoria.  O fator Marca da mesma forma possui um score 

relevante para Shell, ficando em terceiro lugar em seu ranking, seguido depois do 

fator Preço. Este, de maneira interessante, aparece em segundo lugar no fator para 

a escolha da marca referida, apresentando Shell o maior score para Preço do setor 

(6,09), inserindo o mesmo para a segunda posição do ranking de fatores para 

escolha da marca, descolando-se dessa forma da comparação com o ranking da 

categoria como um todo em que aparece no sexto lugar. 

Ipiranga marca preferida, apresenta não somente o maior score geral na 

análise, 6,03, mas também os maiores scores em 7(sete) dos 8 (oito) macrofatores 

elencados como importantes para escolha de postos de combustíveis. A ordenação 

dos 2(dois) primeiros fatores com maior score para Ipiranga, Confiança e Marca, 

também são coincidentes com a ordenação atribuída pelo consumidor á categoria, o 

que igualmente pode ajudar a explicar sua boa performance em preferência, 

abastecimento frequente e baixa rejeição. O fator Promoção, último elemento para 

escolha para a categoria como um todo, ganha relevância em Ipiranga, ocupando a 

posição de quarto lugar para esta marca. Baseando-se nos resultados da fase 

qualitativa exploratória, acredita-se que isso pode ter ocorrido devido ao programa 

de fidelidade da marca, que frequentemente foi citado pelos consumidores nessa 

fase da pesquisa. 

É interessante pontuar que o fator Preço ficou em última posição para 

Ipiranga, e é o único em que a mesma não apresenta o maior score entre suas 

marcas pares atuantes no mercado. Dessa forma, entende-se que aos olhos do 

consumidor, Ipiranga não parece ser a referência de marca com preços mais 

competitivos. 

BR é a terceira marca em preferência do segmento, e não lidera o score de 

nenhum dos fatores associados como importantes para escolha da categoria. Vale 

destacar que o fator Localização para BR, diferente do que ocorre para a categoria 

como um todo, aparece em primeiro lugar na ordenação. Entende-se que isso pode 

ser explicado pelo fato de que tal marca, segundo a ANP (2016), é a maior em 

número de postos de combustíveis do mercado brasileiro, com 8.069 (oito mil e 
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sessenta e nove) postos em 2015, detendo sozinha 20% do total de postos do setor. 

Destaca-se ainda para BR, a quarta posição ocupada pelo fator Confiança em seu 

ordenamento de fatores, o que sem dúvida, pode impactar negativamente a marca 

para a escolha do consumidor, uma vez que este é o principal fator para escolher 

postos de maneira geral. Ainda que não citado espontaneamente pelos 

consumidores na pesquisa exploratória, ou mesmo nas perguntas abertas da fase 

quantitativa, a baixa ordenação de Confiança para BR, faz conjecturar sobre 

possíveis impactos para a marca das recentes descobertas, sobre esquemas de 

corrupção na estatal Petrobras principal acionista de BR (“Operação Lava- Jato”). 

Ressalta-se, no entanto, que com os insumos obtidos nesse trabalho, não é possível 

confirmar ou descartar tais conjecturas. 

Para a marca Ale o que vale observar são: o primeiro lugar ocupado pelo fator 

Preço em seu ordenamento de fatores; o último lugar ocupado por Marca no mesmo 

ordenamento. Ale, como exposto, apresenta um índice de rejeição considerável pelo 

consumidor, 12%, e entende-se que isso pode ser explicado tanto pelo 

posicionamento do fator Marca no ranking, quanto pela percepção para a categoria, 

com relação a preços competitivos. Não raramente, a percepção de preços baixos, 

pode aqui gerar reações diametralmente opostas nos consumidores: se para alguns, 

esse pode ser o fator que leva ao consumo da marca, para outros, esse também 

pode ser o fator que o fará rejeitá-la, por preocupação quanto à qualidade do 

combustível oferecido. 

Analisando as outras marcas da pesquisa, ou seja, os postos bandeira 

branca, é possível entender claramente o alto índice de rejeição (85,33%) por esses 

postos segundo o dizer do consumidor: os 2 (dois) principais fatores que levam a 

escolha de postos de combustíveis, Confiança e Marca, aparecem como os 2(dois) 

últimos fatores percebidos pelo consumidor, como relevantes para postos bandeira 

branca. Aqui, assim como em Ale, o Preço desponta como o principal fator para a 

escolha destes postos, mas com o ordenamento de Confiança como sétimo fator 

colocado, podemos inferir que os preços baixos podem causar apreensão ao 

consumidor, quanto à qualificação do produto ofertado. A Localização, para os 

postos bandeira branca, é o segundo ponto de destaque para escolha dos mesmos 

para abastecimento, e isso faz sentido quando atenta-se para o fato de que o 

agrupamento desses postos, segundo a ANP (2016) apresentam 40% dos postos 
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presentes no território nacional. São mais de 16.000 (dezesseis mil) postos no 

Brasil, que podem ser classificados como bandeira branca.  

Uma vez estabelecidos os dizeres do consumidor quanto às marcas que se 

lembram, costumam abastecer, preferem ou rejeitam e quais são os principais 

fatores que os levam a escolhê-las para o abastecimento, é importante entender sob 

a ótica da amostra, sua percepção sobre quais são as principais características, ou a 

personalidade, de cada uma das principais marcas do segmento.  

Fez-se isso através de uma questão, que solicitava ao consumidor atribuir 

características voltadas á imagem para cada uma das marcas expostas. Ou seja, os 

consumidores foram expostos a uma seleção de estímulos, com o objetivo de gerar 

identificação para o presente trabalho das principais características de imagem de 

cada uma delas. 

Vasquez (2006) ao tratar sobre o conceito de imagem de marca, afirma que 

esta se relaciona ao “parecer” da mesma na visão de seu público, explicando que “a 

imagem é a maneira como o público vê a empresa e seus produtos” (p.66). Sendo 

assim, portanto de grande valia para o presente trabalho, tendo em vista que auxilia 

a entender a maneira, como o consumidor enxerga cada uma das bandeiras de 

postos de combustíveis. 

Vale ressaltar que as características utilizadas para estímulo dos 

consumidores, relativos á imagem das marcas, foram obtidas na fase exploratória da 

presente pesquisa, na qual foi solicitado ao consumidor que verbalizasse 

espontaneamente palavras associadas a cada uma das marcas ao qual foi exposto, 

o que posteriormente através de técnicas de análise de discurso, conseguiu-se 

sumarizar, e então priorizar para o estímulo na fase quantitativa. 

Na tabela abaixo se exibem os resultados da associação de imagem, para 

cada uma das marcas representados pelos seus scores padronizados.  

Tabela 24: Resultados da associação de imagem para as principais marcas de postos de 
combustíveis. 

 SCORE (S) 

 Shell Ipiranga BR Ale Outros 

Simpática 5,82  6,14  5,00  4,27  3,78  

Inovadora 5,39  5,98  5,76  4,08  3,79  

Inteligente 6,17  5,90  4,81  3,99  4,13  

Próxima 5,92  5,85  5,35  4,15  3,73  

Jovem 5,91  5,83  5,28  4,42  3,56  
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Moderna 6,14  5,77  5,07  4,28  3,74  

Alegre 5,60  5,71  5,87  3,99  3,83  

Cara 5,59  5,67  5,91  4,08  3,76  

Sofisticada 5,96  5,64  5,56  3,96  3,88  

Amiga 5,64  5,50  6,00  4,07  3,79  

Para o dia a dia 5,20  5,46  5,03  5,97  3,33  

Confiável 4,95  5,31  4,95  6,29  3,51  

Conhecida 4,50  5,27  4,57  6,61  4,05  

Líder 5,35  5,20  6,36  4,33  3,76  

Única, sem igual 5,45  4,91  6,45  4,00  4,18  

Séria 4,61  4,66  4,82  6,74  4,18  

Comum 4,89  4,60  4,89  6,66  3,97  

Está crescendo 4,32  4,19  6,28  4,32  5,89  

Tímida 5,82  6,14  5,00  4,27  3,78  

Tradicional 5,39  5,98  5,76  4,08  3,79  

Elitista 6,17  5,90  4,81  3,99  4,13  

Simples 5,92  5,85  5,35  4,15  3,73  

Povão 5,91  5,83  5,28  4,42  3,56  

Ultrapassada 6,14  5,77  5,07  4,28  3,74  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para simplificação da explanação, serão explorados na análise dos resultados 

dessa questão os principais pontos de destaque na imagem de cada uma das 

marcas, o que é plausível expandir, reflete a personalidade das mesmas aos olhos 

do consumidor. Tais características podem se mostrar interessantes, quando a 

contraposição entre o dizer do consumidor, através do questionário aplicado e seu 

fazer, através da comprovação do abastecimento for realizada, pois em muito pode 

ajudar a esclarecer possíveis convergências ou divergências, entre o discurso e a 

prática da amostra na ocasião de consumo. 

Ao analisar a marca Ipiranga, que relembrando, é a marca preferida da 

categoria, segundo a amostra deste estudo, observa-se que esta apresenta como 

características marcantes de sua imagem: “Simpática”; “Inovadora” e “Inteligente”. 

Essas características destacam-se para Ipiranga, tanto na visão voltada a própria 

característica, ou seja, essa é a marca com maior índice de associação nesses 

atributos, quanto na visão voltada para a marca em si, logo essas características são 

as mais marcantes da imagem e personalidade de Ipiranga. 
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Para Ipiranga ainda é importante destacar, a associação da característica 

“Cara” com a marca. Essa associação é interessante, conforme exposto, Vasquez 

(2006) afirma que, não é incomum a associação de preços mais altos a marcas de 

maior destaque. Assim, a Ipiranga é a líder de preferência na categoria, tal 

correlação não causa estranhamento. 

A marca Shell, líder em Top of Mind da categoria, apresenta como 

características mais marcantes de imagem: “Sofisticada”; “Confiável” e “Única, sem 

igual” destacando-se essas tanto na visão das próprias características, quanto na 

visão voltada para a marca Shell em si, sendo essas aos olhos do consumidor as 

suas principais notoriedades. É interessante observar que a marca Shell, no que se 

refere a associação de características de imagem, comporta-se para a maioria dos 

estímulos, de maneira menos acentuada tanto positiva quanto negativamente, ás 

suas marcas pares atuantes no setor. Assim, talvez aos olhos do consumidor, 

apesar de ser uma marca lembrada, que remeta a sofisticação e confiabilidade, não 

apresenta características de personalidade tão marcantes, a ponto dos mesmos a 

elencarem como preferida. 

Quando o estudo se detém á marca BR, é possível perceber que essa marca, 

como evidenciado nos demais indicadores apresentados, apesar de ser uma marca 

lembrada pelo consumidor, e até frequentada por ele em seus abastecimentos, 

possui características positivas de personalidade menos correlacionadas a si, 

comparativamente as outras duas marcas apresentadas. 

Para BR as principais características de imagem são: “Elitista”; “Tradicional” e 

“Ultrapassada”. Esta última imagem, associada igualmente a imagem de “Séria” 

pontuada pelo consumidor, pode ajudar a explicar o desempenho da marca aquém 

das duas primeiras citadas, no referente a lembrança e preferência pelos 

consumidores. No entanto, BR apresenta o maior score para a característica “Líder” 

ao qual novamente podemos relacionar a sua capilaridade no mercado, sendo 

marca com o maior número de postos de combustíveis. 

A marca Ale apresenta como características marcantes de sua imagem: 

“Simples”; “Povão” e “Tímida”. Tais associações que ocorrem com características, 

que podem ser consideradas negativas, convergem com o que foi exposto sobre a 

marca Ale nos demais indicadores sobre lembrança, frequência de abastecimento, 

preferência e até mesmo rejeição, lembrando que para este último índice, como 
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detalhado na tabela 22, a marca tem 12% de associações, ficando atrás somente 

dos postos bandeira branca. 

Sobre os postos bandeira branca o estudo não permitiu conclusividade com 

relação às características de imagem, tendo em vista que como era de se esperar, 

por estarem inclusas nesse agrupamento várias marcas distintas, não se mostrou 

possível diagnosticar características discriminatórias, o que se comprova pelo nível 

disperso de associações aos mais variados elementos, conforme demonstrado na 

tabela 4.24. 

As conclusões obtidas através da análise de imagem das marcas são de 

grande valia para o projeto. Isso ocorre, pois, ao observar-se o dizer dos 

consumidores quanto às características de imagem, e retomarem-se os dizeres dos 

mesmos, que levaram aos índices de frequência de abastecimento, preferência ou 

rejeição por uma marca em questão, é possível conjecturar os motivos pelos quais 

cada uma das marcas apresentam tais índices. 

Isso pode ser realizado, como relatado, devido ao fato de que, comumente ao 

utilizar uma marca ou afirmar utilizá-la, o indivíduo procura transferir para si as 

características daquela mesma marca. Isso, pois, segundo Gouveia (2014), a marca 

está associada a signos sociais e psicológicos e, por transferência o seu consumo 

pode transmitir status ao seu usuário. 

Além disso, ao debruçar-se sobre os estudos de Foxall (1998), a respeito das 

contingências de comportamento, como abordado, uma importante consequência 

que pode reestimular um comportamento, é o reforço informativo. 

Reforços informativos relembram-se, são mediados através das respostas 

dos outros e conferem “status social e autorrealização ” ao indivíduo e assim, 

“quanto maior o reforço informativo produzido pelo item de consumo, maior a 

influência social a ser contrastada com a influência econômica (reforço utilitário)” 

(JANNARELLI, 2011, p.4). 

Dessa forma é importante manter como pano de fundo para a análise, que 

contraporá o dizer-fazer dos consumidores da categoria, tais referenciais teóricos, 

pois é a luz dos mesmos que interpretações serão possíveis, para entender as 

convergências ou divergências, entre o dizer do consumidor e seu consumo real, 

seu fazer. 
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Por fim, o questionário, perguntava aos consumidores em qual ou quais 

postos de combustíveis, eles intencionavam abastecer seus veículos nas próximas 3 

(três) semanas. Apresentam-se os resultados de tal questão na tabela abaixo: 

Tabela 25: Intenção de abastecimento por marcas de postos de combustíveis mencionadas pelos 
consumidores. 

Marca 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Shell 33 44,00 

Ipiranga 45 60,00 

BR 29 38,67 

Ale 8 10,67 

Outros 3 5,33 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

É interessante observar como existe a relação, entre as marcas que os 

consumidores dizem preferir e abastecer mais frequentemente, como demonstramos 

anteriormente, com as marcas que eles dizem ter a intenção de consumir no futuro. 

Isso ocorre, como citado, pois segundo Foxall (1998) é de fundamental importância 

para o bom convívio social, que os indivíduos procurem manter coerência entre o 

que dizem fazer e o que de fato farão, e talvez por isso aos se atentar á conexão de 

respostas entre as perguntas citadas (preferem – abastecem – abastecerão) é 

possível observar essa coerência de maneira tão clara. 

Assim, de posse das declarações dos consumidores, seus dizeres com 

relação à categoria de postos de combustíveis, e tendo em mente que o principal 

objetivo do presente trabalho é contrapor esses dizeres, com o consumo real do 

consumidor, ou seu fazer, faz-se necessária a explanação dos resultados obtidos 

através da comprovação de compra dos consumidores. Comprovações essas 

angariadas através de um aplicativo desenvolvido especialmente para esse projeto.  

4.3 Resultados Fase 3: Pesquisa Quantitativa: O fazer do consumidor 

Como informado, os resultados da fase 3 (três) do projeto foram obtidos 

através de informações advindas de um app, desenvolvido com a finalidade de 
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capturar os dados reais de abastecimento de combustíveis, pela amostra da 

pesquisa durante o período de tempo de 3 (três) semanas. 

Os mesmos consumidores que participaram da fase 2 (dois) consumidores 

inseriram no app, suas transações de abastecimento durante o período estipulado. A 

distribuição da amostra pela quantidade de abastecimentos, e número de transações 

está exposta na tabela abaixo. 

 

Tabela 26: Distribuição da amostra pela quantidade de abastecimentos e número de transações. 

Frequência de 
Abastecimentos  

Frequência de 
Consumidores 

Frequência 
Percentual 

Consumidores 

Frequência de 
Transações 

Frequência 
Percentual de 

Transações 

1 7 9,3 7 2,9 

2 19 25,3 38 15,6 

3 28 37,3 84 34,4 

4 8 10,7 32 13,1 

5 5 6,7 25 10,2 

6 3 4,0 18 7,4 

7 1 1,3 7 2,9 

8 3 4,0 24 9,8 

9 1 1,3 9 3,7 

Total 75 100,0 244 100,0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Foram 244 (duzentas e quarenta e quatro) transações de abastecimento, o 

que significou em média, 3,25 transações por indivíduo. Há que se notar que existe 

dispersão por indivíduo da quantidade de transações realizadas, mas de maneira 

geral o dizer dos mesmos foi confirmado pelo fazer da maioria, que relatou na fase 2 

(dois) da pesquisa, que fazia  abastecimentos semanais de combustíveis. 

Todas as transações foram comprovadas com o envio de um cupom fiscal 

correspondente, e validadas com as informações inseridas no app pelo consumidor. 

Conforme exemplificamos através das notas fiscais abaixo extraídas do app. 
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Figura 8: Notas fiscais inseridas pelos consumidores no app para comprovação de abastecimento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A principal contribuição dessa fase da pesquisa foi conseguir ter contato com 

o fazer do consumidor, através do consumo real em postos de combustíveis, e 

entender por esse motivo, como tal consumo se comportou do ponto de vista de 

marcas escolhidas. Na tabela abaixo se expõe como se deu tal divisão: 

 

Tabela 27: Quantidade de transações de abastecimento por marcas de postos de combustíveis. 

Marca 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Percentual 

Shell 86  35,25  

Ipiranga 64  26,23  

BR 51  20,90  

Ale 13 5,33  

Outros 30 12,30  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Através dos dados acima expostos, podemos notar que a marca Shell 

destaca-se como a marca mais escolhida para abastecimento, detendo 35,25% dos 

cupons enviados pelos consumidores através do app. 

A marca Ipiranga possuiu 26,23% das transações, seguidas das marcas BR, 

com 20,90%, Ale com 5,33% e postos bandeiras branca com 12,30%. 

4.4 Discussão 

Tendo em vista que o objetivo geral definido para o presente trabalho tratava 

da análise das possíveis convergências ou divergências, entre o dizer do 

consumidor e posterior fazer do mesmo, quanto ao consumo de marcas de postos 

de combustíveis, isso sob o prisma do Modelo da Perspectiva Comportamental 

(BPM) proposto por Foxall (1998) e das pesquisas da relação Intenção-

Comportamento e correspondência Dizer-Fazer (AJZEN 1991; AJZEN 2001; 

DAVIES, FOXALL & PALLISTER, 2002), estabeleceu-se um formato de pesquisa, 

que, dividido em 3 (três) fases, permitiria o alcance do referido propósito. 

Para obter insumos sobre a categoria de postos de combustíveis, bem como 

sobre a relação dos consumidores com a mesma, e suas principais marcas realizou-

se prioritariamente a fase 1 (um), Pesquisa Qualitativa Exploratória. Foram os 

achados dessa fase que permitiram a construção de um questionário assertivo, para 

a realização da fase 2 (dois) do projeto, a Pesquisa Quantitativa: O Dizer dos 

Consumidores. 

A fase 2 (dois) permitiu o acesso estruturado as informações do dizer dos 

consumidores, seus relatos sobre de que maneira consumiam a categoria, como e 

onde costumavam abastecer, por quais motivos faziam tais escolhas e de que 

maneira percebiam cada uma das marcas do segmento, demonstrando suas 

preferências e rejeições e principalmente, afirmando  em que marcas intencionariam 

abastecer seus veículos nas próximas ocasiões de consumo. 

Para obter o fazer dos consumidores, ou seja, ter acesso comprovado aos 

dados de abastecimento real da amostra, foi realizada a fase 3 (três) da pesquisa, a 

Pesquisa Quantitativa: O Fazer dos Consumidores, em que através de um app 

desenvolvido especialmente para os fins do projeto, pode-se entender em que 

marcas de postos os consumidores de fato abasteceram, permitindo então, 
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finalmente, a contraposição do seu fazer, seu abastecimento, com o seu dizer, sua 

intenção de abastecimento, fornecida na fase 2 (dois) da pesquisa. 

Para a amostra do presente estudo verificou-se que, 28% dos indivíduos 

apresentaram correspondência dizer-fazer na escolha por marcas de postos de 

combustíveis. Ou seja, apenas 28% dos respondentes de fato, abasteceram nas 

marcas de postos que declararam intenção. 

 Quando contrastamos esse índice obtido no projeto, a índices semelhantes 

advindos de trabalhos com categorias de bens de consumo, entendemos que para 

postos de combustíveis, a correspondência dizer-fazer parece mais baixa que para 

categorias de bens de consumo, sendo que para estas, a correspondência ficam 

superiores a 50% (PORTO 2009; JANARELLI 2006). 

Assim, para discussão dos resultados da pesquisa, como um todo, se propõe 

como ponto de partida a análise da tabela abaixo, que expõe índices importantes 

obtidos nas 2 (duas) fases quantitativas: a primeira, referente ao dizer do 

consumidor, ou seja, aquilo que ele respondeu no ambiente de pesquisa, a fase 2 

(dois) do projeto, e a segunda referente ao fazer do consumidor, ou seja, aquilo que 

ele de fato escolheu como marca para o abastecimento efetivo, fase 3 (três) do 

estudo. 

 

Tabela 28: Exposição dos principais indicadores obtidos através do dizer e do fazer dos 
consumidores. 

 Fase 2: DIZER Fase 2: DIZER Fase 2: DIZER Fase 3: FAZER 

 Preferência 
Abastecimento 

Frequente 
Intenção de 

Abastecimento 
Abastecimento 

Efetivo 

Marca 
Freq. 

Absoluta 
Freq. % 

Freq. 
Absoluta 

Freq. % 
Freq. 

Absoluta 
Freq. % 

Freq. 
Absoluta 

Freq. % 

Shell 23 30,67  25 33,33  33  44,00  38 50,67  

Ipiranga 27 36,00  25 33,33  45  60,00  33 44,00  

BR 22 29,33  20 26,67  29  38,67  29 38,67  

Ale 3 4,00  5 6,67  8 10,67  6 8,00  

Outros 0 0,00 0 0,00 4 5,33 15 20,00  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A tabela acima permite uma visão comparativa compilada, dos principais 

indicadores na visão das marcas, advindos do dizer e do fazer dos consumidores. 

Por isso, em muito contribui para que de maneira objetiva, se possa enxergar as 
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principais convergências e divergências, entre as declarações do consumidor e suas 

reais ações comprovadas pelos dados de abastecimento. 

Antes de focar na análise propriamente dita, faz-se necessário explicar o 

raciocínio utilizado, para garantir que os dados de intenção de abastecimento (dizer) 

e de abastecimento real (fazer) fossem comparáveis. Tendo em vista que o número 

de transações realizadas por marca, não eram o foco da análise, mas sim a 

correspondência entre a declaração do consumidor e o consumo efetivo pelas 

marcas, utilizou-se como critério para a exposição dos resultados na tabela acima: 

(1) para a intenção de abastecimento, o número de menções dos consumidores 

quanto à intenção de compra de determinada marca; (2) para o abastecimento real, 

o número de vezes que a marca foi transacionada, ao menos em uma ocasião pelo 

consumidor. 

Ao nos atentarmos aos dados de intenção de abastecimento e abastecimento 

efetivo, logo a princípio consegue-se comprovar a principal hipótese levantada para 

este trabalho: o dizer dos consumidores quanto à intenção de abastecimento em 

uma marca de postos de combustíveis, não se comprova através do fazer dos 

mesmos quanto ao abastecimento na prática. 

Os resultados da presente pesquisa suportam os achados de estudos 

realizados sobre a relação Intenção-Comportamento (DAVIES, FOXALL,  

PALLISTER, 2002; FISKE, TAYLOR, 1990; GOLLWITZER, 1999): de maneira geral 

percebe-se uma baixa predição entre os que as pessoas dizem que farão, e o que 

fazem posteriormente. 

Para este trabalho, na visão de todas as marcas, observa-se divergência 

entre o dizer do consumidor quanto à intenção, e seu fazer quanto ao real 

abastecimento, conforme demonstra a tabela abaixo. 

 

Tabela 29: Coeficiente de correlação entre intenção de compra e consumo efetivo entre as marcas. 

  ABASTECIMENTO EFETIVO 

IN
TE

N
Ç

Ã
O

 

 Shell Ipiranga BR Ale Outros 

Shell  -0,092 0,113 -0,097 -0,063 0,094 

Ipiranga 0,283 -0,188 -0,134 -0,060 -0,136 

BR 0,126 -0,263 0,382 -0,234 -0,260 

Ale -0,177 -0,045 -0,097 0,535 0,151 

Outros -0,241 -0,091 -0,067 0,149 0,178 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As maiores discrepâncias, conforme exposto, parecem ocorrer com as 

marcas que ocupam posições opostas, em uma hipotética escala de reforço 

informativo: de um lado Ipiranga (sem correlação, coeficiente de -0,188) e do outro 

os postos bandeira branca (sem correlação, coeficiente de 0,178). E isso não ocorre 

por acaso. 

Como esclarecido, tratando-se da categoria de postos de combustíveis, temos 

que as consequências de consumo para os consumidores, no que tange ao reforço 

utilitário são de fato muito pouco divergentes entre marcas, isso relembrando, devido 

ao fato do produto ofertado pelas mais diversas marcas serem essencialmente os 

mesmos, que advém da mesma refinaria, a estatal Petrobras.  

Dessa forma, é possível entender que as consequências relevantes, que 

poderão contribuir com a história de aprendizagem do consumidor, e, convergir com 

o cenário de consumo, para gerar ou não novos comportamentos de compra é de 

natureza informativa. 

Reforços de natureza informativa relembra-se, são aqueles que só podem 

ocorrer através de mediação verbal, e que segundo Janarelli (2006), conferem 

“status social e autorrealização” ao indivíduo. Isso em muito auxilia a explicar o 

grande destaque de Ipiranga, nos dizeres relativos à intenção de compra da marca, 

e na mesma medida ajuda a explicar porque as marcas de postos bandeira branca 

não apresentam destaque no dizer do consumidor, mas em muito ganham 

relevância no abastecimento de fato, no fazer dos mesmos. 

Janarelli (2006) em seus estudos realizados sobre, a relação intenção-

comportamento para compras de bens de consumo, averiguou que se um produto 

possui variadas marcas que podem ser escolhidas, os indivíduos têm dificuldade em 

relatar que irão comprar (ou que compraram) marcas de menor nível informativo. 

Aqui, esta dualidade parece ocorrer da mesma forma. 

Como  exposto, a marca Ipiranga é a preferida da categoria. Enquanto marca 

é a que apresenta maior score, relativo a fatores que levam o consumidor a escolher 

por uma marca de combustível, apresentando destaque nos fatores Confiança e 

Marca que, segundo o dizer dos consumidores, seriam os principais para a escolha 

de um posto. Á marca, estão associados atributos de imagem extremamente 

positivos, tais como “Simpática”, “Inovadora” e ”Inteligente”. É conhecido que, de 
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acordo com Aaker (1998), quando o consumidor consome ou afirma consumir 

determinada marca, isso ocorre porque ela lhe transmite sensações, e permite 

identificações que aos olhos dele são positivas e também porque para ele, ela 

representa algo que aspira ter em termos de imagem. 

Reforçando esse ponto, Perez (2014, p. 16) afirma que “muitos consumidores 

valorizam mais o status sinalizado pela marca que os benefícios funcionais 

constitutivos do produto concreto” e pode ser por isso, tendo em vista o alto nível de 

reforço informativo que Ipiranga proporciona que esta, é a principal em menções do 

consumidor tanto em preferência, quanto em intenção de abastecimento. Resta 

então discorrer acerca de quais são os prováveis motivos que a fazem perder 

relevância no fazer dos consumidores, no abastecimento de fato. 

Um estudo realizado por Porto (2009) sobre a correspondência dizer-fazer, 

para compra de categorias variadas em uma loja de departamento, demonstrou que 

em situação de escolha de marcas com nível de reforço informativo mais alto, alguns 

compradores que dizem que vão adquiri-las o fazem de maneira não acurada, não 

havendo correspondência absoluta entre o seu dizer e seu fazer. No presente 

trabalho, observa-se o mesmo movimento, e acredita-se que nesse caso isso pode 

vir a ocorrer devido a um importante fator para a escolha. O fator Preço. 

Segundo o dizer dos consumidores, o fator Preço na escala de fatores para 

escolha de marcas de postos de combustíveis, aparece em sexta posição, na frente 

somente dos fatores, Serviços e Promoção. 

No entanto, a perda de relevância da marca Ipiranga no fazer dos 

consumidores, e na mesma medida o ganho de relevância dos postos bandeira 

branca, faz refletir sobre a efetividade, de tais declarações dos consumidores sobre 

os fatores que os levam a escolha por postos de combustíveis. 

Ora, no momento do dizer, em ambiente de pesquisa, o consumidor afirma 

que ter preço competitivo não é o principal fator para escolha de uma marca, 

estando a Confiança no posto e a Marca em maior destaque, no seu raciocínio para 

ordenação da decisão de consumo. Nesse mesmo sentido ele mantém coerência 

em seu dizer, quando coloca Ipiranga como marca preferida e com maior intenção 

para abastecimento, pois apesar dessa ter associada a si a característica de 

imagem “Cara” e ter no fator Preço o seu pior score, ela obtém destaque nos fatores 

Confiança e Marca. 
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Os postos bandeira branca, no sentido contrário, tem fatores de destaque 

relacionados a si, segundo o dizer dos consumidores, associados a Preço e 

Localização, estando Confiança e Marca muito menos relevantes na avaliação dos 

consumidores sobre essas marcas. Esses mesmos postos, vale lembrar, segundo os 

dizeres dos consumidores possuem alto nível de rejeição, chegando a 85,33% 

nesse indicador. No entanto, a despeito disso, os postos sem bandeira são os que 

mais ganham relevância, na conversão de abastecimento versus a intenção emitida 

pelos consumidores em seu dizer. 

É possível afirmar, portanto, que a ordenação dos fatores pelos consumidores 

que levam a escolha por postos de combustíveis são divergentes quando se analisa 

o seu dizer, em ambiente de pesquisa,  contrapondo-se ao seu fazer, com o 

abastecimento de fato. Ou seja, fica confirmada mais uma hipótese levantada para o 

projeto: os fatores declarados pelos consumidores ao preferirem e intencionarem 

consumir uma marca de postos de combustíveis, não são os mesmos que os 

conduzem ao abastecimento na prática. 

Isso pode vir a ocorrer, devido ao fato de que, segundo Skinner (1957) as 

variáveis que, controlam o ato de dizer são diferentes das variáveis que controlam o 

ato de fazer. Sendo o comportamento verbal caracterizado pela mediação de 

terceiros, e levando em consideração que a metodologia utilizada para a presente 

pesquisa na fase 2 (dois), para levantamento sobre o dizer dos consumidores era 

um questionário aplicado via telefone, e pode ter ocorrido, como menciona Crescitelli 

e Shimp (2012) de maneira deliberada ou não, a intenção do consumidor de causar 

uma boa impressão ao entrevistador, não afirmando, por exemplo, que o fator Preço 

apresenta mais relevância do que o informado inicialmente para escolha de postos 

de combustíveis. 

A relevância que o fator Preço parece ganhar no fazer dos consumidores, 

versus o seu dizer, também pode ajudar a entender o destaque da marca Shell no 

índice de abastecimentos reais do consumidor. Isso, pois, cabe relembrar, o fator 

Preço para Shell, aparece em segundo lugar na escala de fatores que levam a 

escolha pela marca, estando atrás apenas do fator Confiança. Assim, um dos 

motivos pelos quais o consumidor pode ter abastecido mais em Shell do que 

mencionado em seu discurso anteriormente, pode relacionar-se a percepção de que 

a marca possui preços competitivos. 
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Ainda tratando da marca Shell, é importante lembrar que a mesma possui um 

considerável nível de reforço informativo, pois é percebida como “Sofisticada”, 

“Confiável” e “Única” além de ser Top of Mind da categoria, o que sem dúvida pode 

ser outro importante indicador para auxiliar o entendimento sobre sua performance 

superior, no fazer dos consumidores do que no dizer dos mesmos. 

De acordo com Porto (2009), a declaração espontânea da marca igualmente 

tem poder preditivo, sobre a correspondência dizer-fazer em escolha pelas mesmas. 

O autor reforça que “pesquisadores em consumo têm encontrado que propagandas 

das marcas realizadas pelos fabricantes influenciam a sua lembrança (MCCARTHY, 

1978, p. 115) e esta lembrança está relacionada com as vendas das marcas 

anunciadas.” Dessa forma, pode-se inferir, talvez ser Top of Mind da categoria, em 

muito pode ter contribuído para o desempenho de Shell, na escolha dos 

consumidores para o abastecimento efetivo. 

As marcas BR e Ale apresentam menor nível de dispersão entre os 

indicadores, advindos do dizer se comparados ao fazer dos consumidores. Pode-se 

conjecturar que isso está relacionado ao nível informativo intermediário, apresentado 

por essas marcas, que lembrando, possuem relacionadas a si características de 

imagem que podem ser consideradas negativas, tais quais: “Elitista” e 

“Ultrapassada” para BR e “Simples” e “Povão” para Ale, mas da mesma forma, 

algumas positivas como “Líder” e “Conhecida” para BR e “Está crescendo” para Ale. 

Dessa forma, pode-se pressupor que para os consumidores, que declararam suas 

intenções de compra para essas marcas sem o viés tão forte do reforço informativo, 

é esperado que o abastecimento realizado pelos mesmos de fato, ocorra nessas 

bandeiras, apresentado as mesmas, assim, uma correspondência um pouco maior 

entre o dizer-fazer nesses casos. 

Uma vez determinada que não haja correspondência absoluta, do dizer-fazer 

para a escolha de marcas para postos de combustíveis, é importante refletir sobre 

por quais motivos há baixa predição entre os indicadores de intenção, e 

comportamento de maneira geral. 

Wilson et al. (1992) demonstraram em seus estudos que há baixa 

probabilidade dos indivíduos fazerem X imediatamente após dizerem que fariam Y, 

mas para o caso do presente estudo, isso não se observou talvez devido ao fato de 

que, o dizer dos indivíduos ocorria muito anteriormente no tempo do fazer dos 
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mesmos, tendo em vista que os abastecimentos reais foram acompanhados 

durantes 3 ( três) semanas, após findar-se a aplicação do questionário. 

Segundo Baer e Detrich (1990) o grau de correspondência depende do 

contexto onde ocorre o dizer e o fazer e nesse sentido, vale aqui ressaltar, que no 

presente trabalho não foi realizado nenhum levantamento de dados, acerca do 

cenário de consumo, no momento do abastecimento da marca em questão. E, como 

concluiu Porto (2009), o cenário de consumo pode em muito influenciar a 

convergência ou divergência, entre o dizer-fazer, tendo em vista que materiais de 

comunicação, abordagens diferenciadas e outros fatores no ambiente de consumo, 

podem fazer com que os indivíduos optem ou não por consumirem a marca que 

inicialmente tinham intenção, ou acabarem optando por outra devido a influências do 

cenário. 

Porto (2009, p.15) baseando-se em diversos autores sumariza, porque a 

manifestação do dizer dos consumidores através da intenção não é suficiente para 

prever seus comportamentos, conforme reproduzido abaixo: 

Os modelos de teste ignoram os comportamentos anteriores do 
indivíduo (BAGOZZI, 1982; FOXALL, 1997), não incluem a 
quantidade de informações necessárias sobre o processo de 
formação da intenção (PIETERS & VERPLANKEN, 1995); ignoram a 
importância pessoal e situacional do sujeito com o objeto (CHAIKEN, 
WOOD & EAGLE, 1996; PETTY, 1995; SOLOMON, 2002), ignoram 
tamanho e conteúdo do ambiente do comportamento (FOXALL, 
1997), recursos e cooperação (LISKA, 1984), dentre outros. 

De fato, a metodologia utilizada pelo presente projeto, apresenta as limitações 

acima descritas, o que pode ter contribuído para a baixa correspondência, de 

maneira geral entre o dizer e o fazer dos consumidores. 

Para futuros estudos, que almejem mais do que a contraposição do dizer-

fazer, mas que igualmente busquem uma maior predição de comportamento, talvez 

seja interessante aplicar as recomendações de Porto (2009) nos métodos a serem 

empenhados, que de maneira sucinta, podem ser resumidas como (1) aumentar os 

detalhamentos e especificações dos questionamentos feitos; (2) buscar declarações 

espontâneas sobre as escolhas e não estimuladas; (3) fornecer perguntas que 

exponham correspondências entre situações (em caso de situação X, o que você 

faria) aterrissando assim, o fazer em situações mais palpáveis para os indivíduos. 
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5 CONCLUSÕES 

A realização desse projeto de pesquisa encontrou motivação nos constantes 

debates existentes, tanto no meio acadêmico quanto corporativo, com relação à 

correspondência do dizer-fazer dos consumidores quando observadas á luz das 

pesquisas de mercado desenvolvidas, que em muito contribuem, para tomada de 

decisões estratégicas importantes nas organizações. 

É notória que muitas vezes se percebe uma inconsistência, entre o que os 

consumidores dizem que farão e o que eles fazem na ocasião de consumo de fato, e 

pela categoria de postos de combustíveis apresentarem a particularidade da baixa 

diferenciação de produtos, essa foi a escolhida para o estudo em questão, tendo em 

vista que poderia oferecer importantes insumos, entre o que pode motivar a 

diferenciação entre a declaração e a revelação do consumidor, atribuídos a algo 

externo ao produto. 

Com a realização do projeto, conseguiu-se atingir os objetivos inicialmente 

demarcados para o mesmo. Foi possível através da mensuração da preferência, e 

intenção declaradas pelos consumidores, seu dizer, e seu real comportamento de 

consumo, seu fazer, comprovado pelas notas fiscais enviadas através do app, 

entender convergências e divergências, entre o discurso e a ação efetiva de 

consumo bem como discutir, á luz dos referencias teóricos, cernes para o projeto, 

apresentados as possíveis razões para tais comportamentos. 

Como exposto, somente 28% dos indivíduos da amostra, apresentaram 

correspondência total dizer-fazer na escolha por marcas de postos de combustíveis, 

confirmando assim a principal hipótese levantada para o projeto: de que o dizer dos 

consumidores quanto á intenção de abastecimento, em uma marca de postos de 

combustíveis não se comprova através do fazer dos mesmos, quanto ao 

abastecimento na prática. 

Os insumos obtidos nas fases quantitativas do projeto, tanto no dizer quanto 

no fazer dos consumidores igualmente permitiram confirmar as outras hipóteses que 

norteavam o presente trabalho: 

1) o fator “marca” como endossador de atributos funcionais, ligados a 

qualidade e confiança do combustível influência de maneira considerável o dizer do 

consumidor, no que tange a sua escolha por marcas de postos de combustíveis, 
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mas não obrigatoriamente existe convergência entre essa declaração, e a ação do 

consumidor revelada através do consumo em si. 

2) o fator “preço” não se mostra tão relevante no ambiente da pesquisa, ou 

seja, no momento do dizer do consumidor, mas ganha relevância no momento de 

consumo, ou momento do fazer. 

A ordenação dos fatores para escolha de postos de combustíveis na visão 

geral da categoria, e depois na visão de cada uma das marcas,  bem como o 

levantamento dos principais diferenciadores de imagem para cada uma delas, 

permitiram á luz da teoria do Modelo da Perspectiva Comportamental (FOXALL, 

1998), entender as principais razões das contraposições do dizer-fazer e de maneira 

objetiva permitiram concluir que, para o segmento de negócios objeto desse estudo: 

a) Para marcas de alto reforço informativo não há correlação significativa no 

dizer-fazer (Coeficiente de Correlação: Ipiranga = -0,188; Shell -0,092). 

Isso parece ocorrer devido ao fato de que o consumidor, como endossam 

Davies, Foxall e Pallister (2002), nas técnicas de autorrelato, podem 

oferecer respostas, que acreditam ser mais socialmente desejáveis, ou lhe 

conferirem status. E não obrigatoriamente efetivarão seus dizeres em suas 

ações;  

b) Para marcas de reforço informativo intermediário, a correlação dizer-fazer 

comporta-se da seguinte maneira: em Ale há correlação significativa do 

dizer-fazer (Coeficiente de Correlação = 0,535); em BR há indícios de 

possível correlação (Coeficiente de Correlação = 0,382). Infere-se que isso 

ocorre devido ao fato de que se o consumidor não se influenciar pelo nível 

de reforço, e afirmar consumir marcas de menor prestígio, eles tendem a 

corresponder seu fazer ao dizer, e consumirem as marcas inicialmente 

mencionadas; 

c) Para marcas de reforço informativo baixo, não há correlação significativa 

entre o dizer-fazer (Coeficiente de Correlação = 0,178). Acredita-se que 

isso ocorra, pelos mesmos motivos expostos para marcas de alto reforço 

informativo, mas nesse caso, o que se observa é que o dizer dos 

consumidores, não mencionam as marcas de baixo reforço informativo, 

possuidoras de alto índice de rejeição, mas no fazer dos mesmos elas 
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ganham destaque, muito provavelmente devido ao fator Preço, que o 

consumidor associa competitividade de preços a esses postos. 

Os resultados desse projeto reforçam, portanto, a necessidade de expansão 

de novos estudos, que busquem investigar melhor a correspondência dizer-fazer dos 

consumidores, para diferentes segmentos de negócio, tendo em vista que a 

contraposição dos estudos realizados, em diferentes setores mostrou grande 

divergência entre as correspondências obtidas. 

Além disso, a baixa correspondência do dizer-fazer precisa ser, mas 

perfeitamente entendida, pois pode ser fruto da influência, não somente da 

metodologia através da qual as respostas do consumidor são obtidas, mas de 

mesma forma, de variáveis de cenário de consumo e história, de aprendizagem do 

consumidor que a depender de suas contingências passadas, podem ser resultantes 

ou não, de novos comportamentos de consumo, as quais o presente trabalho não se 

atentou. 

Dessa forma, é interessante observar que tanto o meio acadêmico, quanto 

organizacional devem estar atentos ao desenvolvimento de novas metodologias de 

pesquisa, acerca do comportamento do consumidor, que cada vez menos se 

apeguem somente as declarações ou dizer dos indivíduos, mas consideram para 

predição de seus comportamentos, as contingências passadas do mesmo, as 

especificidades do mercado a ser analisado, e o cenário de consumo em que o 

comportamento pode ocorrer. 

Como citado, e devido ao fato do objetivo do trabalho ser a análise da 

correspondência dizer-fazer, e não obrigatoriamente a predição dos 

comportamentos de consumo, o mesmo não se deteve a contingências passadas 

dos indivíduos e isso, segundo Foxall (1998) parece ser um importante fator para 

assertividade no prognóstico do seu comportamento futuro. 

É corrente que o acesso a dados de comportamentos anteriores de consumo 

dos indivíduos, é de certa maneira limitado, mas são justamente esses dados que, 

conjuntamente ao cenário de consumo, podem gerar estímulos aos indivíduos, para 

novos comportamentos de compra. No presente estudo, o histórico das 

contingências dos indivíduos foi fornecido através do dizer dos mesmos, o que, sem 

comprovação efetiva, demonstrou baixo grau de prever, com relação ao seu 

consumo futuro. 
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Outro ponto que o presente projeto não abordou, é o comportamento do 

indivíduo potencialmente guiado pelo que Foxall (1998) denomina regras ou 

autorregras.  Segundo Porto (2009), um consumidor pode ser estimulado a agir, 

baseado na contingência vivenciada por ele, ou por outros, e quando a segunda 

opção ocorre isso é denominado comportamento instruído. Nesses casos, o 

consumidor está sempre mais propenso a estímulos externos para mudança de seu 

comportamento inicialmente previsto, como propagandas e promoções, por 

exemplo, tendo em vista que não houve uma experiência direta com o produto, não 

ocorrendo assim uma contingência que gerou aprendizado.  Comumente, nesses 

casos, pode ocorrer uma discrepância entre o dizer-fazer. Um estudo que busque, 

portanto, entender a influência dos dizeres de terceiros, sobre o comportamento de 

determinada amostra, relacionando a isso a correspondência dizer-fazer, pode 

contribuir positivamente para maiores achados para esse recorte teórico. 

Acredita-se que conclusões mais profundas sobre a não correspondência do 

dizer-fazer no presente trabalho, poderiam ser obtidas caso a pesquisa atual fosse 

estendida para uma quarta fase, que poderia confrontar os consumidores acerca da 

não correspondência de sua intenção e comportamento, e consequentemente 

,conseguiria elencar novos fatores, além dos expostos pelo projeto atual para 

entender novas variáveis influenciadoras para essa relação. 

Uma última limitação do estudo diz respeito ao universo considerado para 

amostra, como sendo a cidade de São Paulo/SP, o que, portanto, faz ponderar se 

seus resultados e discussões aqui expostos, representam e podem ser projetados 

para a totalidade do universo, ou seja, todo o mercado de postos de combustíveis do 

Brasil. 
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APÊNDICES 

Apêndice A - Questionário Fase 1 - Pesquisa Qualitativa Exploratória 

Fase 1 – Pesquisa Qualitativa Exploratória 

 

APRESENTAÇÃO 

 

1. Nome 

2. Idade 

3. Estado civil 

4. Filhos 

5. Trabalha ou não?/Cargo que ocupa 

6. Descrever o carro que possui para uso próprio: 

 Marca 

 Modelo 

 Ano 

 Tipo de combustível 

 

ROTINA DIÁRIA E O VEÍCULO 

7. Como é seu dia-a-dia: dentro e fora de casa 

8. Quais meios de transporte costuma utilizar normalmente? 

9. Ocasiões que costuma usar seu carro durante a semana 

o Quando costuma utilizar o carro durante a semana? 

 Quais são as distâncias? 

o Costuma ir trabalhar de carro? 

 Distância casa-trabalho 

o Quanto tempo fica no carro durante a semana? 

 

PRINCIPAIS CUIDADOS COM O VEÍCULO 

10. Quem costuma cuidar do seu carro? 

11. Quais as principais preocupações na manutenção do carro? 

 Como resolve? 

 Onde? Por quê? 

 É sempre no mesmo lugar? Por quê? 

12. Cuidados preventivos:  

 Costuma fazer? Quais? 

 Onde costuma levar? Por quê? 

 É sempre no mesmo lugar ou depende? Por quê? 

13. Que outros tipo de cuidado tem o carro?  

 Onde costuma fazer? 

 

PROCESSO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 

14. Frequência com que costuma abastecer 
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 Há uma frequência regular? 

 Você deixar chegar até o final para abastecer ou abastece antes de correr 

algum risco? 

 O processo de abastecimento é planejado ou só abastece quando acaba o 

combustível? Sempre enche o tanque ou coloca um valor fixo? Por quê? 

 

15. Qual combustível utiliza com mais frequência? Razões 

 Usa sempre ele ou varia? 

 Como escolhe o tipo de combustível que vai colocar? 

16. Como costuma realizar o pagamento? Cartão de crédito, débito, dinheiro, cheque, sem parar, 

app, outra forma: qual? 

 Usa sempre a mesma forma de pagamento? Razões 

 Como define a melhor forma de pagamento? 

 O quanto a forma de pagamento influencia na escolha do posto que vai 

abastecer?  DESCREVER DETALHAMENTE 

17. Quando abastece costuma utilizar outros serviços do posto também? 

 Qual ou quais? Com que frequência? 

18. DESCREVER UM PROCESSO DE ABASTECIMENTO REGULAR DELE: 

 Gosta de sair do carro, checar o frentista 

 Conhece os frentistas e gosta de papear 

 Deixa o carro abastecendo e vai à loja de conveniência 

 Gosta de serviços agregados: lavar o vidro, ver óleo e pneu 

 Ou... 

 Nem sai do carro e quer só pagar e ir embora 

 Quanto menos tempo ficar no posto melhor 

 Não conhece ninguém e nem quer serviços adicionais 

 ... 

 

 A ESCOLHA DO POSTO DE COMBUSTÍVEL 

19. Onde costuma abastecer: sempre no mesmo posto, em qualquer posto, em postos confiáveis 

(quais são eles? Como identifica) 

20. Quais critérios utiliza para escolher o posto que vai abastecer? Por quê? 

21. Quais as principais preocupações que tem hoje na hora de escolher o posto para abastecer? 

22. Há fidelidade? Marca ou posto? Especifique e dê razões 

23. SE HÁ CERTA FIDELIZACÃO: 

24. Por quê escolheu esta bandeira? 

25. Por que escolheu esse posto especifico? 

26. O que ele tem de diferencial que outros não têm? 

27. Se não abastece neste posto, como seleciona outro para abastecer? 

o O que leva em consideração? 

28. O quanto é relevante para você: 

o Perfil dos atendentes 

o Tamanho do posto 

o Serviços adicionais: troca de óleo, pneu, extintor... 

o Diferentes formas de pagamento 

o Presença de loja de conveniência 

o Preço do combustível 

29. Quais outros aspetos são relevantes também? 

30. Qual ou quais deles são, de fato, os que se destacam? Por quê? 

o Bandeira 
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o Intimidade com o posto 

o Acesso fácil – proximidade de casa ou trabalho 

o Estar na sua rota – não ter que desviar do trajeto 

o Programa fidelidade 

o Propaganda 

 

OS ÚLTIMOS ABASTECIMENTOS 

31. Você saberia me dizer onde você realizou os últimos 5 abastecimentos do seu carro? 

o Bandeira 

o Posto – local, endereço 

32. Quanto gastou? 

o Completou o tanque ou colocou um valor fixo? 

33. Que tipo de combustível colocou: 

o Etanol, gasolina ou diesel 

o Especial ou comum? 

34. Utilizou de mais algum serviço do posto? 

o Loja de conveniência: para que? O que comprou? 

o Óleo 

o Pneu 

o Lavou o carro? 

 

AVALIAÇÃO DAS BANDEIRAS              

35. Quais bandeiras você conhece?  

36. Qual é a sua preferida? Razões 

37. Como avalia cada uma delas: 

o Shell 

o BR 

o Ipiranga 

o Ale 

o Branca (sem bandeira) 

38. Diga o que lhe vem a mente quando menciono cada uma das bandeiras: 

o Shell 

o BR 

o Ipiranga 

o Ale 

o Branca (sem bandeira) 

 

39. PARA CADA UMA: 

o Imagem geral 

o Pontos fortes e fracos de cada uma 

o Qual é o DIFERENCIAL de cada uma destas bandeiras? 

o Você indicaria esta bandeira para seus amigos? Por quê? –EXPLICAR E DETALHAR 

o Existe alguma barreira ou ponto negativo nesta bandeira? EXPLICAR 

40. Há alguma delas que você não abasteceria de maneira nenhuma? Qual? Por quê? 

 

AGRADECER E FINALIZAR ENTREVISTA  
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Apêndice B - Questionário Fase 2 - Pesquisa Quantitativa: O Dizer do 

Consumidor 

Fase 2 – Pesquisa Quantitativa : O Dizer do Consumidor 

 

VEÍCULOS – automóveis que possui 

 
1. Quantos automóveis você possui atualmente, considerando todos os automóveis da sua casa?  

 

P.1 – Numero de veículos que possui na casa 

Um carro 1 

Dois carros 2 

Três carros 3 

Quatro carros 4 

Mais de quatro carros 5 

 

2. Qual a marca e o modelo deste(s) automóvel(is)? (RU) – ANOTAR NO QUADRO ABAIXO TODOS OS 
MODELOS CITADOS, DE ACORDO COM A COLUNA DE MARCAS E MODELOS 
 

3. (PERGUNTAR SOMENTE SE RESPONDER  CODS 2,3 4 e 5 na P1) Qual destes automóveis é o que você 
considera o seu PRINCIPAL, ou seja, aquele que você utiliza com maior freqüência? (RU/ESP) MARCAR NO 
QUADRO ABAIXO A RESPOSTA DO ENTREVISTADO 

 

4. Numa semana regular sua, considerando de segunda a sexta-feira, quantos dias você costuma utilizar este 
seu veículo que considera o principal? (RU/ESP) ANOTAR NO QUADRO ABAIXO A RESPOSTA DO 
ENTREVISTADO 

 

 

1. Menos que 1 dia 

por semana 

2. 1 dia na 

 semana 

3. 2 dias na  

semana 

4. 3 dias na  

semana 

5. 4 dias  

na semana 

6.Todos os dias 

da semana 

 

INICIAR BATERIA DE PERGS. DE 5 a 14 SEMPRE PELO VEÍCULO FILTRADO NA PERG.3 

 

5. Qual a marca e modelo do seu veículo principal, aquele que você mais usa? (ANOTAR) 

Marca Modelo 

  

 

FAZER DA P.6 A P.10 PARA VEÍCULO PRINCIPAL (P3)  
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6. Seu atual modelo é hatch, sedã, minivan ou SUV? (RU) 

P.6 – ESTILO VEICULO (ANOTAR CODIGO NO QUADRO ABAIXO) 

1. Hatch 2. Sedã 3. Minivan 4. SUV 

 

7. Qual é o ano de fabricação deste automóvel? (RU) – SE TIVER EM MÃOS, CONFIRMAR NO 

DOCUMENTO DO CARRO 

P.7 – ANO FABRICAÇÃO VEICULO (ANOTAR CODIGO NO QUADRO ABAIXO) 

1. 2017 2. 2016 3. 2015 4. 2014 5. 2013 

6. OUTRO 

(ANOTAR) 

7. NAO SABE 

 

8. Qual é o ano do modelo deste automóvel? (RU) – SE TIVER EM MÃOS, CONFIRMAR NO 

DOCUMENTO DO CARRO 

P.8 – ANO MODELO VEICULO (ANOTAR CODIGO NO QUADRO ABAIXO) 

1. 2017 2. 2016 3. 2015 4. 2014 5. 2013 6. 2012 

7. OUTRO 

(ANOTAR) 

8. NAO SABE 

 

9. Esse veículo é flex (etanol e gasolina), só a gasolina ou outro tipo de combustível? (RU) 

P.9 – TIPO DE COMBUSTIVEL (ANOTAR CODIGO NO QUADRO ABAIXO) 

1. Flex 2. Gasolina 3. Outro  (ANOTAR) 

 

10. Há quanto tempo você possui este automóvel /(RU)  

P.10 – TEMPO QUE POSSUI VEÍCULO (ANOTAR CODIGO NO QUADRO ABAIXO) 

1. Menos 6 

meses 

2. Entre 6 

meses e 1 ano 

3. Entre 1 e 2 

anos 

4. Entre 2 e 3 

anos 

5. Entre 3 e 

4 anos 

6. Mais de 4 

anos 

 

 

P.6 Estilo veículo P.7 Ano fabricação P.8 Ano modelo P.9 Tipo 

Combustível 

P.10 tempo posse 

     

 

MODELO DE USO DURANTE A SEMANA 

Vamos falar como você costuma usar seu veículo durante uma semana normal sua, ou seja, SOMENTE O 

USO DIÁRIO DESCONSIDERANDO AS VIAGENS AOS FINAIS DE SEMANA, ok? 
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11. Quantos quilômetros, em média, você costuma rodar com o _______ (LEIA MODELO FILTRADO), numa 
semana normal sua, considerando os dias da semana, entre 2

a
. e 6

a
. feira ? (RU - ESP) 

 

11. Km Percorridos  

Menos de 50 Km 1 

De 51 a 100 Km 2 

De 101 a 125 Km 3 

De 126 a 150 Km 4 

De 151 a 175 Km 5 

De 176 a 200 Km 6 

De 200 a 225 Km  7 

De 226 a 250 Km 8 

De 251 a 275 Km  9 

De 276 a 300 Km  10 

De 300 a 325 Km 11 

De 326 a 350 Km  12 

Acima de 350 Km  13 

Não sei  14 

 

12. De maneira geral, de quanto em quanto tempo você costuma reabastecer seu veículo ______ (LEIA 
MODELO FILTRADO), quando está em uso no dia-a-dia? (RU) – MOSTRAR CARTÃO 18 
 

12. Intervalo de tempo de reabastecimento 

Todos os dias 1 

A cada 2 dias 2 

A cada 3 dias 3 

A cada 4 dias 4 

A cada 5 dias 5 

A cada 6 dias 6 

A cada 7 dias 7 

A cada 10 dias 8 

A cada 12 dias 9 

A cada 15 dias 10 

A cada mês 11 

Outros: Esp. ________________ 12 

Não sei  13 
 

13. Quantos quilômetros, em média, você costuma rodar entre cada reabastecimento do ______ (MODELO 

FILTRADO) ? (RU/ESP) 

 

13. Km percorridos entre cada reabastecimento 

Até de 150 km 1 

De 151 a 175 km  2 

De 176 a 200 km 3 

De 201 a 225 km 4 

De 226 a 250 km 5 

De 251 a 275 km 6 

De 276 a 300 km 7 
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De 301 a 325 km 8 

De 326 a 350 km 9 

De 351 a 375 km 10 

De 376 a 400 km 11 

Acima de 400 km 12 

Não sei  13 

 

14. Ao reabastecer durante a semana, você costuma usar todo o potencial do tanque de combustível, ou 

seja, completar todo o tanque? (RU) 

   1.Sim     2.Não    

 

15. Normalmente, durante a semana, você reabastece o ______ (LEIA MODELO FILTRADO) quando a 

capacidade do tanque está... (LER ALTERNATIVAS ABAIXO): (RU) – LER ALTERNATIVAS 

15. Quanto usa do potencial do tanque 

Acima de ¾ do tanque 1 CONTINUE 

 Com ¾ do tanque 2 CONTINUE 

 Entre ¾  e ½ do tanque 3 CONTINUE 

 Com ½ do tanque 4 CONTINUE 

 Entre ½ e ¼ do tanque 5 CONTINUE 

Com ¼ do tanque 6 CONTINUE 

Menos de ¼ do tanque, mas 

antes de chegar à reserva 
7 CONTINUE 

Na reserva 8 Pule p/ P17 

Não sei 9 Pule p/ P17 

 

FAZER AS PERGUNTAS 17, 18 E 19 – SOMENTE PARA QUEM TEM CARRO FLEX 

 

16. (SOMENTE PARA QUEM TEM CARRO FLEX) Você costuma abastecer o ______ (LEIA MODELO 

FILTRADO) com que tipo de combustível: etanol, gasolina ou outro?/Se outro, qual? (RM) 

P.17 – Combustível usando nas viagens 

Gasolina 1 

Outros esp. _______________________________ 

Etanol 2 

Outro combustível 3 
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17. (SOMENTE PARA QUEM TEM CARRO FLEX) Se você tivesse que distribuir 10 pontos entre o total de 

vezes que você abastece ______ (LEIA MODELO FILTRADO) com gasolina e o total de vezes que 

abastece com etanol, como distribuiria estes pontos? (CHECAR SE SOMA 10) – (RU) 

 

18. (SOMENTE PARA QUEM DEU 0 PONTOS PARA ETANOL EM P18) Por que você não costuma utilizar 

etanol em suas viagens de final de semana, férias e feriados? Por quais outras razões mais? 

EXPLORAR 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TODOS 

 

19. Se você tivesse que distribuir 10 pontos entre o total de vezes que você abastece ______ (LEIA 

MODELO FILTRADO) com combustível comum e o total de vezes que abastece com combustível 

aditivado, como distribuiria estes pontos? (CHECAR SE SOMA 10) – (RU) 

 

 

 

 

 Pontos  

1. Etanol  

SE 0 PONTOS => FAÇA P. 19 

SE 1 OU MAIS => VÁ PARA P20 

 2. Gasolina   

TOTAL 10 PONTOS  

 Pontos  

1. Aditivado  

SE 0 PONTOS => FAÇA P. 21 

SE 1 OU MAIS => VÁ PARA P22 

 2. Comum   

TOTAL 10 PONTOS  
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20. (SOMENTE PARA QUEM DEU 0 PONTOS PARA ETANOL EM P18) Por que você não costuma utilizar 

gasolina aditivada em seu veículo? Por quais outras razões mais? EXPLORAR 

 

 

 

 

PROCESSO DE ABASTECIMENTO 

21. Pensando agora nos postos de combustível, eu gostaria de saber como se dá a escolha por um ou outro 
posto onde você costuma abastecer. Normalmente você... (RU POR ALTERNATIVA) – MOSTRAR 
ALTERNATIVAS 1 A 1 
 

1 
1. Prefere abastecer no posto mais barato, 

independente da bandeira OU... 

2. Paga um pouco mais mas prefere abastecer 

somente em postos da bandeira confiável? 

2 1. Gosta de experimentar novas bandeiras OU... 
2. Prefere não se arriscar e abastece nas bandeiras 

que confia? 

3 
1. Prefere deixar de abastecer se não encontrar a 

bandeira que gosta OU... 

2. Não deixa de abastecer mesmo se não for a 

bandeira onde abastece sempre? 

5 1. Abastece sempre nos mesmos postos OU 
2. Abastece em qualquer um, independente se 

conhece ou não 

6 

1. Não se preocupa com a bandeira porque 

acredita que o importante é o posto em si e não a 

bandeira dele OU... 

2. Acredita que a bandeira é mais importante que o 

posto? 

 

22. A gente sabe que tem alguns fatores que influenciam na escolha do posto que abastece normalmente 
seu veículo mas tem alguns que podem ser mais importantes que outros. Eu gostaria que você desse 
uma nota de 0 a 10 para cada um deles, de acordo com a sua importância no seu dia-a-dia, ok?  
Considere que 0 significa que NÃO TEM NENHUMA IMPORTÂNCIA e que 10 significa que é 
EXTREMAMENTE IMPORTANTE. 
 

ATRIBUTOS (PROGRAMADOR: RODIZIAR) 

A marca do posto 1   

Ter preço competitivo 2   

Ser limpo, organizado e bem conservado 3   

Ser bem iluminado 4   

Estar no meu caminho do dia a dia 5   

Oferecer serviços além de posto (ex.: farmácia, loja, lavanderia, etc) 6   

Ter loja de conveniência 7   

Oferecer serviços adicionais para meu veículo (ex.: troca de óleo, lavagem, alinhamento 

e balanceamento, etc) 
8   
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Ter um ambiente seguro 9   

Estar em uma rua/avenida/via movimentada 10   

Ter um bom atendimento 11   

Ser de confiança, pois, já frequento há algum tempo 12   

Ser movimentado, ter sempre movimento de clientes 13   

Aceitar várias formas de pagamento  14   

Poder pagar sem sair do veículo 15   

Ter promoções vantajosas e descontos 16   

Encontrar em todo lugar 17   

Não ter filas na hora de abastecer 18   

Ser fácil e rápido usar o posto 19   

Ter banheiros limpos e bem conservados 20   

Não ter produto adulterado 21   

Ter caixa eletrônico 22   

Ter programa de fidelidade 23   

Ter a mesma qualidade de serviços e produtos independente do lugar 24   

Oferecer serviços do dia a dia para meu veículo (ex.: checagem de água, calibragem e 

limpeza de vidros, etc) 
25   

 

23. Agora, eu gostaria de saber qual ou quais bandeiras você conhece ou se lembra? (ESPONTANEA - RM) 
24. Eu tenho aqui uma lista de bandeiras e gostaria que você me dissesse qual ou quais você conhece 

mesmo que só de ouvir falar? (MOSTRAR BANDEIRAS) 
25. Em qual ou quais destas bandeiras você costuma abastecer? (RM) 
26. Em qual você costuma abastecer mais frequentemente? (RU) 
27. Ainda pensando nestas bandeiras, qual você prefere em 1o. lugar? (RU) 
28. Qual ou quais você não abasteceria de jeito nenhum? (RM) 

 

Imagem das 
 bandeiras 

P23. Lembrança 
espontânea 

P24. 
Lembrança 
estimulada 

P25. 
Costuma 
abastecer 

P26. 
Abastece 

mais 
frequent. 

P27.  
Prefere 1o. 

lugar 

P28. 
Rejeita 1a. 

menção 
Outras 

menções 

1. Shell 1 1 1 1 1 1 1 

2. Ipiranga  2 2 2 2 2 2 2 

3. BR 3 3 3 3 3 3 3 

4. Ale 4 4 4 4 4 4 4 

5. Outras: ESPEC: 99 99      
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29. Ainda falando destas bandeiras, apresentamos agora alguns adjetivos e gostaria que você nos dissesse 
com qual ou quais destas bandeiras cada um deles combina mais, ok? Sabemos que às vezes, você 
acha que pode combinar com todas, mas por favor, marque aquelas que você acredita que combina 
MAIS, certo? (RM POR CARACTERISTICA) 
 

PROGRAMADOR: RODIZIAR FATORES 
1. 

Shell 
2. 

Ipiranga 
3. 
BR 

4. 
Ale 

1. Comum 1 2 3 4 

2. Conhecida 1 2 3 4 

3. Simples 1 2 3 4 

4. Jovem 1 2 3 4 

5. Tímida 1 2 3 4 

6. Séria 1 2 3 4 

7. Ultrapassada 1 2 3 4 

8. Cara 1 2 3 4 

9. Moderna 1 2 3 4 

10. Tradicional 1 2 3 4 

11. Líder 1 2 3 4 

12. Para o dia-a-dia, qualquer ocasião 1 2 3 4 

13. Sofisticada 1 2 3 4 

14. Inovadora 1 2 3 4 

15. Alegre 1 2 3 4 

16. Simpática 1 2 3 4 

17. Próxima 1 2 3 4 

18. Amiga 1 2 3 4 

19. Única, sem igual 1 2 3 4 

20. Inteligente 1 2 3 4 

21. Confiável 1 2 3 4 

22. Está crescendo 1 2 3 4 

23. Elitista 1 2 3 4 

24. Povão 1 2 3 4 

 

 

30. Ainda falando destas bandeiras, vou ler novamente os fatores que influenciam na sua escolha e gostaria que 
você nos dissesse com qual ou quais destas bandeiras cada um deles combina mais, ok? Sabemos que às 
vezes, você acha que pode combinar com todas, mas por favor, marque aquelas que você acredita que 
combina MAIS, certo? (RM POR CARACTERISTICA) 
 

 ATRIBUTOS (PROGRAMADOR: RODIZIAR) 

CARACTERÍSTICAS P30. ASSOCIAÇÃO 

Shell Ipiranga BR Ale 

A melhor bandeira de posto 
1 1 1 1 

Tem o preço mais competitivo 
2 2 2 2 

É o mais limpo, organizado e bem conservado 
3 3 3 3 

É o mais bem iluminado 4 4 4 4 

Está sempre no meu caminho do dia a dia 5 5 5 5 

Oferece serviços além de posto (ex.: farmácia, loja, lavanderia, etc) 6 6 6 6 

Tem loja de conveniência 7 7 7 7 
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31. Para finalizar,  em qual ou quais bandeiras você pretende realizar o abastecimento de combustível de 
seu automóvel no próximo mês? 
  

 Bandeira do posto  
1. Shelll 
2. BR 
3. Ipiranga 
4. Ale 
5. Outro:______ 
 

  

Oferece serviços adicionais para meu veículo (ex.: troca de óleo, 

lavagem, alinhamento e balanceamento, etc) 
8 8 8 8 

Tem um ambiente seguro      9      9      9      9 

Está sempre em uma rua/avenida/via movimentada 10 10 10 10 

Tem um bom atendimento 11 11 11 11 

É de confiança, pois, já frequento há algum tempo 12 12 12 12 

É movimentado, ter sempre movimento de clientes 13 13 13 13 

Aceita várias formas de pagamento 14 14 14 14 

Poder pagar sem sair do veículo 15 15 15 15 

Tem promoções vantajosas e descontos 16 16 16 16 

Encontro em todo lugar 17 17 17 17 

Não tem filas na hora de abastecer 18 18 18 18 

É fácil e rápido usar o posto 19 19 19 19 

Tem banheiros limpos e bem conservados 20 20 20 20 

Não tem produto adulterado 21 21 21 21 

Tem caixa eletrônico 22 22 22 22 

Tem programa de fidelidade 23 23 23 23 

Tem a mesma qualidade de serviços e produtos independente do 

lugar 
24 24 24 24 

Oferece serviços do dia a dia para meu veículo (ex.: checagem de 

água, calibragem e limpeza de vidros, etc) 
25 25 25 25 
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PERFIL PARA TODOS: AGORA PARA ENCERRAR EU GOSTARIA DE SABER UM POUCO MAIS SOBRE 

VOCÊ 

 

32. Qual o seu estado civil? (RU) 

1. Solteiro (a)  2. Casado (a)  3. Outros ____________________  

 

33. Você tem filhos? (RU) 

1. Sim  [SE SIM FAZER P37a E P37b]  2. Não   [PULE P/ P38]   

 

 34a. Quantos filhos? _____________________ 34b. Qual a idade deles (as)? _____________________ 

 

 

35. Quantas pessoas no total contando com você, compõem sua família e moram com você? (RU) 

1 -  1 a 3    2 -  3 a 5  3 - 6 a 8  4 - Outro____________  

 

36. Você exerce alguma atividade remunerada? (RU) 

 1. Sim    2. Não  

 

37. Considerando a soma de todos os rendimentos das pessoas da família que moram com você e que 
contribuem para o orçamento familiar, inclusive os seus rendimentos,  em qual das faixas você se 
incluiria? (RU) – LER ALTERNATIVAS 

 

Faixa de renda  

Até R$ 2.200,00 1 

Mais de R$ 2.200,00 a R$ 2.800,00 2 

Mais de R$ 2.800,00 a R$ R$ 5.500,00 3 

Mais de R$ 5.500,00 a R$ 8.200,00 4 

Mais de R$ 8.200,00 a R$ 11.000,00 5 

Mais de R$ 11.000 a R$ R$ 15.000 6 

Mais de R$ 15.000 a R$ R$ 20.000 7 

Acima de R$ 20.000,00 8 

 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 


