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RESUMO 

 

Introdução: Para identificar os fatores que contribuem para a satisfação e fidelização de 

clientes, deve-se realizar pesquisas de marketing, tendo por finalidade conhece-lo cliente, bem 

como identificar aquilo que ele precisa. As informações obtidas tendem a contribuir para a 

formação de estratégias empresariais, definição do foco e geração de valor para o consumidor, 

bem como, apresentam informações importantes referentes ao seu perfil, para que seja possível 

traçar diretrizes essenciais para o sucesso do negócio. Objetivo: O objetivo deste estudo foi 

identificar os principais fatores que contribuem para a satisfação e, consequentemente, a 

fidelização dos clientes de uma empresa do setor de agronegócio. Material e métodos: Tratou-

se de um estudo de caso, de abordagem quantitativa, voltado para uma organização do setor de 

agronegócios, situada em Patrocínio/Minas Gerais. A amostra do estudo foi não probabilística 

por conveniência, sendo selecionados 25 clientes que atendessem aos critérios estabelecidos. A 

coleta de dados aconteceu por meio de um instrumento de coleta de dados, padronizado e com 

questões fechadas. A análise dos dados coletados aconteceu por meio da análise estatística, 

identificando os fatores mais e menos representativos. Em seguida, esses dados foram 

transformados em gráficos e, posteriormente, analisados a partir do referencial teórico. 

Resultados: O perfil do participante é de indivíduo do gênero masculino, com predomínio de 

idade entre 40 e 49 anos e casado. Quanto ao perfil de compras, trata-se de clientes que fazem 

negócios com a empresa há menos de um ano, por meio de compras quinzenais. O atendimento 

geral e a disponibilidade do vendedor, que são fatores intangíveis, foram fatores muito bem 

avaliados pelos clientes. Entre os fatores tangíveis houve destaque para o produto, que foi 

extremamente bem avaliado pelo cliente. A variável preço não foi considerada importante na 

decisão de compras desses clientes. Os fatores mais destacados para a fidelização foram o 

relacionamento com a empresa, atendimento ao cliente e qualidade do produto. Já os fatores 

menos destacados em relação à fidelização foram a localização da empresa e o preço. 

Conclusão: Os fatores que mais satisfazem os consumidores e, portanto, contribuem para a 

fidelização dos clientes são o relacionamento com a empresa, atendimento ao cliente e 

qualidade do produto. 

 

Palavras-chave: Fidelização do cliente. Empresas. Agronegócio. Marketing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Qualquer que seja o ramo de atuação de uma empresa, a forma de agir e se relacionar 

com o cliente vem mudando. Diante das inúmeras opções de escolha, o consumidor está cada 

vez mais exigente, e valorizá-lo é estratégia de sobrevivência no mercado. 

Fatores externos do mercado, como maior concorrência, preços de insumos atrelados 

ao dólar, além da influência do clima no agronegócio são fatores aos quais todos os empresários 

do setor estão sujeitos e não possuem controle. Por consequência, as empresas do segmento 

também estão submetidas a tais condições e pouco podem fazer para mudá-las, apenas se 

preparar para enfrentar tais questões. Já os fatores internos podem ser planejados e organizados 

para que seja possível oferecer o melhor produto e serviço, a saber: eficiência no atendimento 

prestado, qualidade dos produtos, agilidade na entrega, bem como, relacionamento com o 

cliente.   

Para atender seus clientes, as empresas precisam identificar o perfil desses 

consumidores, segmentá-los e conhecer profundamente quais são suas necessidades. A partir 

dessas informações precisam desenvolver ações que visem identificar os fatores que contribuem 

para sua satisfação e, por consequência, sua fidelização.  

No desenvolvimento das estratégias a serem adotadas para fidelizar os clientes, Kotler 

e Keller (2012) explicam que pode ser uma estratégia focada, de oferta ou de imagem, de forma 

que ocupe um lugar distinto e valorizado nas mentes dos consumidores. Esse posicionamento 

empresarial, ou seja, de escolher qual estratégia adotar, contribuirá para desenvolver os 

consumidores-alvo.  

Os principais fatores de satisfação podem estar relacionados ao atendimento prestado 

ao cliente, à qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, preço e condições de pagamento, 

por exemplo. Contudo, cada cliente possui fatores próprios atrelados ao entendimento do que é 

valor que gera satisfação. Por isso, conhecê-los é essencial para o sucesso do negócio.  

Sabe-se que o marketing é usado para compreender as necessidades dos consumidores, 

analisando seu comportamento, identificando os segmentos que podem ser atendidos e a 

diferenciação que pode ser oferecida, de forma a gerar e adaptar produtos e serviços. Nesse 

processo, está embutida a necessidade de satisfazer o cliente, ou seja, de atender às suas 

necessidades, proporcionando um nível de experiência de consumo que seja agradável. Assim, 

ao avaliar os atributos que os produtos ou serviços proporcionaram, o cliente deve concluir que 

o nível de experiência foi positivo. Com isso há a satisfação. Caso o cliente conclua que a 

experiência foi negativa, há a insatisfação (NEVES; CASTRO, 2007). 
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Diante de um mercado dinâmico e altamente competitivo no que tange à concorrência, 

fidelizar clientes passou a ser prioridade para as empresas que visam negócios sustentáveis. 

Não basta atraí-los e realizar uma única venda. É preciso instigar a percepção de valor agregado 

aos produtos e serviços ofertados, de modo que tal percepção influencie positivamente nas 

próximas decisões de compra dos clientes, culminando, assim, em negócios assíduos e 

duradouros com a empresa. 

Para identificar os fatores que contribuem para essa satisfação e fidelização, deve-se 

realizar pesquisas de marketing, tendo por finalidade conhecer o cliente e aquilo que ele precisa. 

As informações obtidas tendem a contribuir para a formação de estratégias empresariais, 

definição do foco e geração de valor para o cliente, bem como, apresentam informações 

importantes referente ao perfil do cliente, para que seja possível traçar diretrizes essenciais para 

o sucesso do negócio. 

O presente estudo justifica-se, então, pela necessidade de conhecer os fatores que 

levam à satisfação dos clientes da empresa em questão. Ao reconhecer esses fatores é possível 

identificar, também, o que contribui para a fidelização desses consumidores, condição que está 

diretamente relacionada ao sucesso e continuidade dos negócios empresariais. Identificar os 

fatores de satisfação poderá contribuir para o estabelecimento de ações que visem reforçar esses 

pontos, aumentando a satisfação de seus consumidores, bem como desenvolver ações corretivas 

para fatores que gerem pouca ou nenhuma satisfação, minimizando, desta forma, fatores que 

possam provocar perdas de competitividade.  

Assim, conhecer os fatores que geram a satisfação e a fidelização de clientes constitui 

o objeto deste estudo de caso, que teve como problemática a seguinte questão: quais os fatores 

que contribuem efetivamente para a satisfação e fidelização dos clientes de uma empresa do 

segmento do agronegócio? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste estudo foi identificar os principais fatores que contribuem para 

a satisfação e, consequentemente, a fidelização dos clientes de uma empresa do setor de 

agronegócio. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1) Identificar o perfil do participante da pesquisa;  

2) Verificar se as variáveis tangíveis (preço, produto, prazo de entrega) são consideradas 

mais importantes e satisfatórias que as variáveis intangíveis (qualidade do atendimento 

geral, qualidade do atendimento do vendedor, nível de conhecimento da equipe);  

3) Apontar se a variável preço é fator relevante para a satisfação e fidelização do cliente;  

4) Identificar as variáveis que mais impactam na satisfação do cliente;  

5) Indicar os fatores que menos satisfazem os clientes.  
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3 DESENVOLVIMENTO  

 

FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES EM UMA EMPRESA DO AGRONEGÓCIO:  

ESTUDO DE CASO 

 

SARAH DE ALMEIDA E QUEIROZ 1  

PROFA. POLIANA APARECIDA GONÇALVES DE ALMEIDA 2 

 

RESUMO  

 

Introdução: Para identificar os fatores que contribuem para a satisfação e fidelização de 

clientes, deve-se realizar pesquisas de marketing, cuja finalidade é conhece-lo e identificar o 

que ele precisa. Objetivo: Identificar os principais fatores que contribuem para a satisfação e, 

consequentemente, a fidelização dos clientes de uma empresa do setor de agronegócio. 

Material e métodos: Estudo de caso realizado em uma organização do setor de agronegócios, 

em Patrocínio/Minas Gerais. A amostra foi não probabilística por conveniência, selecionando-

se 25 clientes a partir de critérios pré-estabelecidos. A coleta de dados aconteceu por meio de 

um instrumento de coleta de dados padronizado, cujos resultados foram analisados 

quantitativamente. Resultados: O perfil do participante é de indivíduo do gênero masculino, 

com idade entre 40 e 49 anos e casado. São clientes que fazem negócios com a empresa há 

menos de um ano, com compras quinzenais. O atendimento geral e a disponibilidade do 

vendedor foram fatores intangíveis mais bem avaliados. O produto foi o fator tangível mais 

importante. A variável preço não foi considerada importante na decisão de compras desses 

clientes. Os fatores mais destacados para a fidelização foram o relacionamento com a empresa, 

atendimento ao cliente e qualidade do produto. Os fatores menos destacados foram a localização 

da empresa e o preço. Conclusão: Os fatores que mais satisfazem os consumidores e 

contribuem para a fidelização dos clientes são o relacionamento com a empresa, atendimento 

ao cliente e qualidade do produto. 

 

Palavras-chave: Fidelização do cliente. Empresas. Agronegócio. Marketing.  

 

ABSTRACT 

 

Introduction: In order to identify the factors that contribute to customer satisfaction and 

loyalty, marketing research should be conducted, the purpose of which is to know and identify 

what it needs. Objective: To identify the main factors that contribute to the satisfaction and, 

consequently, the loyalty of the clients of a company in the agribusiness sector. Material and 

methods: A case study carried out in an organization of the agribusiness sector, in Patrocínio / 

Minas Gerais. The sample was non-probabilistic for convenience, selecting 25 clients from pre-

established criteria. Data collection was done through a standardized data collection instrument, 

whose results were analyzed quantitatively. Results: The participant profile is of the male 

gender, aged between 40 and 49 years and married. They are clients who have been doing 

business with the company for less than a year, with bi-weekly purchases. Overall customer 

service and vendor availability were best evaluated intangible factors. The product was the most 

important tangible factor. The price variable was not considered important in the purchasing 

decision of these customers. The most important factors for loyalty were the relationship with 

                                                 
1 Discente do curso de Administração. E-mail: sarahqueiroz1@yahoo.com 
2 Professora do curso de Administração. Especialista em Gestão de Projetos. E-mail: 

polianaaparecidagoncalves@gmail.com 
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the company, customer service and product quality. The less prominent factors were the 

location of the company and the price. Conclusion: The factors that most satisfy consumers 

and contribute to customer loyalty are the relationship with the company, customer service and 

product quality. 

 

Keywords: Customer loyalty. Companies. Agribusiness. Marketing. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO  

 

Qualquer que seja o ramo de atuação de uma empresa, a forma de agir e se relacionar 

com o cliente vem mudando. Diante das inúmeras opções de escolha, o consumidor está cada 

vez mais exigente, e valorizá-lo é estratégia de sobrevivência no mercado. 

Fatores externos do mercado, como maior concorrência, preços de insumos atrelados 

ao dólar, além da influência do clima no agronegócio são fatores aos quais todos os empresários 

do setor estão sujeitos e não possuem controle. Por consequência, as empresas do segmento 

também estão submetidas a tais condições e pouco podem fazer para mudá-las, apenas se 

preparar para enfrentar tais questões. Já os fatores internos podem ser planejados e organizados 

para que seja possível oferecer o melhor produto e serviço, a saber: eficiência no atendimento 

prestado, qualidade dos produtos, agilidade na entrega, bem como, relacionamento com o 

cliente.   

Para atender seus clientes, as empresas precisam identificar o perfil desses 

consumidores, segmentá-los e conhecer profundamente quais são suas necessidades. A partir 

dessas informações precisam desenvolver ações que visem identificar os fatores que contribuem 

para sua satisfação e, por consequência, sua fidelização.  

No desenvolvimento das estratégias a serem adotadas para fidelizar os clientes, Kotler 

e Keller (2012) explicam que pode ser uma estratégia focada, de oferta ou de imagem, de forma 

que ocupe um lugar distinto e valorizado nas mentes dos consumidores. Esse posicionamento 

empresarial, ou seja, de escolher qual estratégia adotar, contribuirá para desenvolver os 

consumidores-alvo.  

Os principais fatores de satisfação podem estar relacionados ao atendimento prestado 

ao cliente, à qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, preço e condições de pagamento, 

por exemplo. Contudo, cada cliente possui fatores próprios atrelados ao entendimento do que é 

valor que gera satisfação. Por isso, conhece-los é essencial para o sucesso do negócio.  

Sabe-se que o marketing é usado para compreender as necessidades dos consumidores, 

analisando seu comportamento, identificando os segmentos que podem ser atendidos e a 
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diferenciação que pode ser oferecida, de forma a gerar e adaptar produtos e serviços. Nesse 

processo, está embutida a necessidade de satisfazer o cliente, ou seja, de atender às suas 

necessidades, proporcionando um nível de experiência de consumo que seja agradável. Assim, 

ao avaliar os atributos que os produtos ou serviços proporcionaram, o cliente deve concluir que 

o nível de experiência foi positivo. Com isso há a satisfação. Caso o cliente conclua que a 

experiência foi negativa, há a insatisfação (NEVES; CASTRO, 2007). 

Diante de um mercado dinâmico e altamente competitivo no que tange à concorrência, 

fidelizar clientes passou a ser prioridade para as empresas que visão negócios sustentáveis. Não 

basta atraí-los e realizar uma única venda. É preciso instigar a percepção de valor agregado nos 

produtos e serviços ofertados, de modo que tal percepção influencie positivamente nas 

próximas decisões de compra dos clientes, culminando, assim, em negócios assíduos e 

duradouros com a empresa. 

Para identificar os fatores que contribuem para essa satisfação e fidelização, deve-se 

realizar pesquisas de marketing, tendo por finalidade conhecer o cliente e aquilo que ele precisa. 

As informações obtidas tendem a contribuir para a formação de estratégias empresariais, 

definição do foco e geração de valor para o cliente, bem como, apresentam informações 

importantes referente ao perfil do cliente, para que seja possível traçar diretrizes essenciais para 

o sucesso do negócio. 

O presente estudo justifica-se, então, pela necessidade de conhecer os fatores que 

levam à satisfação dos clientes da empresa em questão. Ao reconhecer esses fatores é possível 

identificar, também, o que contribui para a fidelização desses consumidores, condição que está 

diretamente relacionada ao sucesso e continuidade dos negócios empresariais. Identificar os 

fatores de satisfação poderá contribuir para o estabelecimento de ações que visem reforçar esses 

pontos, aumentando a satisfação de seus consumidores, bem como desenvolver ações corretivas 

para fatores que gerem pouca ou nenhuma satisfação, minimizando, desta forma, fatores que 

possam provocar perdas de competitividade.  

De forma geral, objetiva-se identificar os principais fatores que contribuem para a 

satisfação e a fidelização dos clientes de uma empresa do setor de agronegócio. 

Especificamente, objetiva-se identificar o perfil do participante da pesquisa; verificar se as 

variáveis tangíveis (preço, produto, prazo de entrega) são consideradas mais importantes e 

satisfatórias que as variáveis intangíveis (qualidade do atendimento geral, qualidade do 

atendimento do vendedor, nível de conhecimento da equipe); apontar se a variável preço é fator 

relevante para a satisfação e fidelização do cliente; identificar as variáveis que mais impactam 

na satisfação do cliente; e indicar os fatores que menos satisfazem os clientes.  
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Assim, conhecer os fatores que geram a satisfação e a fidelização de clientes constitui 

o objeto deste estudo de caso, que teve como problemática a seguinte questão: quais os fatores 

que contribuem efetivamente para a satisfação e fidelização dos clientes de uma empresa do 

segmento do agronegócio? 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.2.1 Tipo de estudo 

 

Esta pesquisa pode ser classificada como estudo de caso e de abordagem quantitativa. 

Tratou-se de um estudo de caso, que segundo Gil (2010, p. 58), “é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado”. Por essa razão, foi um estudo de caso, voltado para uma única empresa, 

localizada em Patrocínio/Minas Gerais (MG).  

Foi, ainda, uma pesquisa quantitativa, que de acordo com Marconi e Lakatos (2008), 

é caracterizada pela análise de fatos ou fenômenos a partir da ótica numérica e estatística. 

Portanto, sob essa abordagem, a pesquisa se baseou na coleta sistemática de dados junto aos 

clientes selecionados e, posteriormente, analisados a partir de métodos estatísticos.  

 

3.2.2 Cenário do estudo  

 

O cenário do estudo foi uma empresa que atua no setor de agronegócios, fundada em 

1988, e que tem como objetivo principal comercializar insumos agrícolas. Seus principais 

produtos são a fabricação de fertilizantes orgânicos e a venda de insumos agrícolas com 

assistência técnica aos produtores rurais. 

 

3.2.3 População e amostra  

 

A amostra do estudo foi não probabilística por conveniência, método indicado quando 

se deseja estudar um nicho e seu comportamento.  

Foram selecionados 25 clientes que atendessem aos critérios estabelecidos: ter mais 

de 18 anos; ser cliente, no mínimo, há um ano; estar na listagem dos 100 maiores clientes; ser 

assíduo como cliente; ter disponibilidade para responder ao questionário; ter interesse em 

participar da pesquisa; não houve distinção de gênero, renda, idade máxima ou outra variável. 
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Desde que atendessem a esses critérios, os clientes foram abordados na empresa em estudo, 

durante alguma visita ou realização de compras, e foi convidado a participar do estudo.  

 

3.2.4 Coleta de dados  

 

A coleta de dados aconteceu por meio de um instrumento de coleta de dados 

padronizado, com questões fechadas (APÊNDICE A), idêntico para todos os participantes. tal 

instrumento foi desenvolvido pela pesquisadora, em conjunto com a professora orientadora, 

sendo norteado pelas necessidades específicas deste estudo e o atingimento dos objetivos 

propostos.  

Os questionários foram aplicados, pela própria pesquisadora, aos selecionados na 

amostra, durante o mês de agosto/2018, na sede da empresa, após convite realizado ao cliente 

e sua aceitação. 

 

3.2.5 Análise dos resultados  

 

Concluída a fase de aplicação dos questionários, os instrumentos de coleta de dados 

foram reunidos, numerados de 01 a 25 e tabulados, ou seja, foram os cálculos de porcentagem, 

identificando os fatores mais e menos representativos. Em seguida, esses dados foram 

transformados em gráficos e, em seguida, analisados a partir do referencial teórico. 

 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.3.1 Referencial teórico 

 

Escolhido o público-alvo a ser atendido, cada organização deve desenvolver 

estratégias que atraiam esses indivíduos.  

Kotler e Keller (2012) explicam que pode ser uma estratégia focada, de oferta ou de 

imagem, de forma que ocupe um lugar distinto e valorizado nas mentes dos consumidores. Esse 

posicionamento empresarial, ou seja, de escolher qual estratégia adotar, contribuirá para 

desenvolver os consumidores-alvo. Os posicionamentos adotados podem ser de melhor 

qualidade, melhor serviço, preço mais baixo, maior valor e tecnologia mais avançada. Se uma 
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empresa assumir um desses posicionamentos e cumprí-los de forma convincente, 

provavelmente será mais conhecida e lembrada por sua força. 

Para Mintzberg et al. (2010), a estratégia escolhida deve ser um padrão, isto é, um 

caminho coerente de comportamento ao longo do tempo. A estratégia como um plano é olhar 

para frente; a estratégia como um padrão envolve olhar o comportamento passado. O mundo 

real exige pensar à frente e também alguma adaptação durante o processo. Dessa forma, o 

posicionamento de uma empresa dentro de um setor é questão central em estratégia competitiva 

e determina se sua rentabilidade estará abaixo ou acima da média do setor, sendo desempenho 

acima da média em longo prazo, vantagem competitiva sustentável.  

Mas para definir um posicionamento, além de conhecer seu mercado-alvo, a empresa 

também tem que conhecer a percepção desse público sobre os serviços e produtos que oferece. 

Por isso, o ponto de partida para se detectar o comportamento do consumidor é verificar qual 

sua percepção sobre o que é ofertado e sobre qual necessidade o cliente deseja satisfazer. A 

partir do conhecimento dessa percepção do consumidor, e sabendo-se quais suas reais 

necessidades e desejos, pode-se colocar determinado produto ou serviço no mercado com 

perspectivas de sucesso (SILVA, 2005). 

Segundo Almeida (2006), marketing é uma estratégia em evolução, formado por três 

etapas: (1) atrair o cliente (propaganda, publicidade, promoção); (2) conquistar o cliente 

(vendas, atendimento ao cliente); (3) manter o cliente na empresa (pós-vendas, relacionamento 

com o cliente). 

 Assim, além de captar clientes, é necessário retê-los. Segundo Rodrigues (2007), esse 

trabalho começa no primeiro contato com o cliente e se estende por todo o relacionamento. 

Com a ampliação da concorrência, deve-se, antes de buscar por novos consumidores, manter 

os que já estão na base, criando-se dessa forma uma nova ênfase sobre o valor da retenção de 

clientes. Pode-se afirmar, ainda, que manter clientes custa menos do que atrair novos.  

A fidelização de clientes é uma área do marketing de relacionamento que tem 

despertado grande interesse devido à sua capacidade de proporcionar às empresas a 

oportunidade de possuírem um rendimento garantido por um longo período de tempo. Seu 

núcleo de abordagem é o cliente, e seu objetivo é a aproximação e união entre ele e a empresa, 

onde a empresa se esforça para retê-lo por um longo período de tempo, oferecendo benefícios 

para garantir sua permanência como consumidor (D´ANGELO et al., 2006). 

Com a competitividade e globalização dos mercados, conquistar e aumentar a 

fidelidade do cliente surge como um importante desafio a ser enfrentado. O esforço para cultivar 

clientes fiéis tem sido frequentemente justificado como um dos mais importantes fatores de 
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desempenho financeiro de longo prazo, e que pode levar ao aumento das vendas, à participação 

do cliente, a menores custos e a preços mais elevados (BARNER, 2002).  

Segundo Kotler e Keller (2012), as empresas se esforçam para manter um 

relacionamento com seus clientes por muito tempo. Para obter esse resultado, trabalham com 

segmentação baseada no valor do cliente; a visão que se estabelece, portanto, é a valorização 

do cliente a longo prazo. Durante muitos anos os estudiosos acreditavam que somente a 

qualidade do serviço era a chave para o sucesso da fidelização de clientes. Entretanto, essa visão 

foi mudando, e atualmente, está centrada na percepção de valor do público-alvo, na qualidade 

do serviço e na sua satisfação.  

Tratar de fidelização exige tratar da percepção de valor para o cliente. Leoni Filho 

(2005) conta que a preocupação com preço e valor se acentuou a partir da década de 1960, 

quando grandes empresas começaram a perceber que seus clientes compravam da concorrência, 

mesmo que o preço fosse maior. Nascia a percepção de que o preço não era o único elemento a 

ser considerado num ambiente de múltipla concorrência.  

Para Lima (2011), o desembolso financeiro feito pelo cliente para adquirir algo é 

comumente chamado de preço. Então, o preço representa uma quantia a ser trocada pela 

satisfação de alguma necessidade do consumidor. Esse é elemento importante, mas não tem 

sido considerado o fundamental, já que a discussão sobre valor vem ganhando mais adeptos. 

Kotler e Keller (2012) consideram que valor reflete os benefícios e os custos tangíveis 

e intangíveis percebidos pelo consumidor. Representa uma combinação de qualidade, serviço, 

preço, que também pode ser chamada de tríade do valor para o cliente. Ainda sobre o conceito 

de valor, pode-se afirmar que o consumidor está disposto a pagar um preço maior em função 

das facilidades e serviços complementares oferecidos. 

Para criar valor para o cliente, os profissionais de marketing devem basear-se na 

avaliação simples do que o cliente faz ao comprar um produto ou serviço: os benefícios 

percebidos devem ser maiores que os custos relacionados à aquisição deles. Segundo Cobra 

(2009, p. 75), o valor é "uma experiência positiva que gera preferência, decorrente da avaliação 

de um produto ou serviço". Ainda segundo o autor, as experiências positivas compõem, para o 

cliente, um sistema interconectado de aspectos relacionados que se sobrepõem e se combinam, 

determinando na mente do consumidor a natureza do valor. A interpretação desses atributos 

pode envolver aspectos intrínsecos e extrínsecos, que constituem a qualidade percebida em 

relação ao custo monetário e não-monetário. O balanceamento entre a qualidade percebida e o 

sacrifício percebido resulta no valor percebido. 

O consumidor escolhe entre diversas opções, selecionando aquela que mais lhe ofereça 
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valor, frente a um determinado custo, o preço. Quando melhor for essa relação, maior será a 

sua satisfação e maiores serão os volumes de venda (LEONI FILHO, 2003). 

 

3.3.2 Resultados da pesquisa  

 

 Concluída a coleta de dados, por meio da aplicação de um questionário a 25 clientes 

da empresa em estudo, foi realizada a análise dos dados, a partir de análises estatísticas e 

demonstração dos resultados, por meio de gráficos. Os resultados foram apresentados 

considerando-se três grupos de questões, sendo (1) identificação do participante; (2) avaliação 

do grau de satisfação do cliente; (3) fatores de fidelização.  

 

3.3.2.1 Identificação do participante  

 

 A identificação do participante foi realizada a partir das variáveis: faixa etária; gênero; 

estado civil, tempo em que utiliza os serviços da empresa e frequência de compras.  

 Quanto à faixa etária, os resultados estão no Gráfico 1:  

 

Gráfico 1 - Idade dos participantes. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Pode-se observar que houve predomínio de entrevistados que estão na faixa etária entre 

40 e 49 anos (40%); e apenas 8% tem menos de 29 anos, condição que mostra que esses 

produtores rurais são indivíduos mais maduros e experientes.  

 Quanto ao gênero, todos os clientes (100%) que participaram da pesquisa são do 

gênero masculino, demonstrando que existe um predomínio dos homens com assuntos 

relacionados a atividades rurais na empresa estudada.  

 O estado civil dos entrevistados está apresentado no Gráfico 2:  
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Gráfico  2 – Estado civil dos participantes. 

Fonte: Resultados da pesquisa.   

 

 Quanto ao estado civil, houve predomínio de indivíduos casados (84%). Apenas 8% 

declararam-se solteiros e outros 8% (2 clientes) declararam-se divorciados.  

 Esse resultado, juntamente com a idade e gênero, sugere um perfil tradicional do 

comprador de produtos agrícolas (homem, meia idade e casado), condição que deve ser 

considerada no estabelecimento das políticas da empresa em estudo. 

 O tempo de utilização dos serviços da empresa está demonstrado no Gráfico 3: 

 

Gráfico  3 – Tempo do participante como cliente da empresa. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Mais da metade dos participantes (56%) disseram que são clientes da empresa há 

pouco tempo, ou seja, menos de um ano; 28% disseram que são clientes há mais tempo, 

variando de 1 a 5 anos; já 16% disseram que são clientes há mais de 5 anos, indicando grande 

fidelização desses consumidores.  

 Tal resultado mostra que existe uma parcela significativa de clientes que passaram a 

comprar na empresa há pouco tempo, e apenas um pequeno percentual é cliente fidelizado, 
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comprando há mais de 5 anos. Esse resultado leva à necessidade de compreender a razão pela 

qual tantos compradores se tornaram novos clientes, ou seja, se são novos produtores rurais ou 

por quais motivos deixaram seus antigos fornecedores, bem como à necessidade de identificar 

os motivos que mantém o grupo de entrevistados fidelizados, correspondentes a 16%, como 

clientes há vários anos.  

 A frequência de compras desses clientes foi analisada, conforme consta no Gráfico 4:  

 

Gráfico  4 – Frequência de compra dos produtos da empresa, segundo os participantes. 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 Mais da metade dos clientes (52%) indicaram que adquirem produtos na empresa a 

cada 15 dias, enquanto 16% efetuam compras semanais. Não houve menção a compras anuais 

e apenas 4% realiza compras semestrais.  

 Assim, mais da metade dos participantes vão à empresa pelo menos duas vezes ao mês, 

condição que favorece ao fortalecimento do relacionamento com o consumidor, bem como com 

a identificação do perfil e da necessidade desse cliente.  

 

3.3.2.2 Avaliação do grau de satisfação do cliente  

 

 A avaliação do grau de satisfação do cliente foi realizada a partir de oito variáveis, 

sendo elas: (1) atendimento geral da empresa; (2) agilidade no carregamento e entrega dos 

produtos adquiridos; (3) disponibilidade do vendedor para atendimento quando solicitado: (4) 

assistência técnica, conhecimento técnico e atendimento do vendedor; (5) qualidade dos 

produtos oferecidos; (6) informativos, propagandas, folders e brindes; (7) contribuição da 

empresa no resultado do seu negócio; (8) atendimento às reclamações efetuadas.  

 A primeira variável avaliada foi “atendimento geral da empresa” e os resultados do 

grau de satisfação estão no Gráfico 5.  
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Gráfico  5 – Nível de satisfação do cliente, em relação ao atendimento geral da empresa.  

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 Quanto à satisfação com o atendimento geral da empresa, 40% dos clientes disseram 

estarem muito satisfeito e 52% apontaram estarem satisfeitos, o que indica alto grau de 

satisfação dos clientes com o atendimento geral prestado pela empresa.  

 Esse resultado é bastante positivo, uma vez que a satisfação com o atendimento é fator 

importante para fidelizar clientes, especialmente em negócios que possuem pouca variação nos 

produtos, como nos casos de insumos agrícolas.  

 Os resultados quanto à satisfação por agilidade no carregamento e entrega dos produtos 

estão representados no Gráfico 6:  

 

Gráfico  6 – Nível de satisfação do cliente, em relação à agilidade no carregamento e entrega dos produtos 

adquiridos.  

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 Houve predomínio de entrevistados (68%) que disseram estarem satisfeitos com a 

agilidade no carregamento e entrega dos produtos, enquanto 24% disseram estar muito 

satisfeitos, condição que também indica alto nível de satisfação do cliente com tal variável.  

 Produtores rurais costumam ter calendários para plantio, com definição das fases de 
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adubação ou de aplicação de agrotóxicos, bem como de colheitas. Assim, a entrega pontual é 

fator importante, para não comprometer as datas estabelecidas de trabalho. Por isso, a satisfação 

do cliente quanto a esse fator é importante, pois contribui para sua fidelização, já que ele pode 

confiar que sua compra será carregada e entregue dentro dos prazos estabelecidos.  

 A satisfação do cliente em relação à disponibilidade do vendedor também foi analisada 

e os resultados estão no Gráfico 7:  

 

Gráfico  7 – Nível de satisfação do cliente, em relação à disponibilidade do vendedor para atendimento.   

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 Todos os clientes mostram altos níveis de satisfação com esse quesito, sendo que 56% 

disseram estar muito satisfeitos e 44% disseram estar satisfeitos. Não houve menção a 

indiferente, insatisfeito ou muito insatisfeito para essa questão.  

 Novamente observa-se que uma variável intangível foi avaliada de forma positiva 

pelos participantes, condição que demonstra que além dos produtos ofertados, que podem ser 

avaliados de forma objetiva, a qualidade do atendimento prestado, seja da empresa como um 

todo ou do vendedor em especial, também é fator de satisfação.  

 Ainda sobre os vendedores, também foi perguntado sobre o grau de satisfação dos 

clientes em relação à assistência técnica, conhecimento técnico e atendimento prestado pelo 

vendedor. Os resultados constam no Gráfico 8:  

 Quantos aos aspectos técnicos dos vendedores, 8% declararam estar insatisfeitos e 8% 

declararam ser indiferentes; 56% disseram que estão muito satisfeitos com os quesitos técnicos, 

enquanto 28% disseram estar satisfeitos.  

 Para essa questão, o número de clientes muito satisfeitos ou satisfeitos é bastante alto 

(84%), mas deve-se observar que os demais 16% mostraram indiferença ou insatisfação com a 

questão.  
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Gráfico  8 – Nível de satisfação do cliente, em relação à assistência técnica, conhecimento técnico e atendimento 

prestado pelo vendedor.  

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

Destaca-se que, ainda que os participantes considerem o vendedor disponível, 

conforme disposto no gráfico anterior, isso não se traduz sob a forma de conhecimento técnico. 

Esse foi um dos poucos quesitos em que algum cliente mostrou-se insatisfeito, condição que 

pode exigir atenção da empresa quanto à capacitação de seus profissionais para promover 

atendimento técnico conforme as necessidades dos produtores rurais.  

 Sobre a qualidade dos produtos oferecidos, os clientes se manifestaram conforme 

Gráfico 9:  

 
Gráfico  9 – Nível de satisfação do cliente, em relação à qualidade dos produtos oferecidos.  

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 Os produtos oferecidos pela empresa apresentam altíssimo grau de satisfação, já que 

68% dos clientes disseram estarem satisfeitos e o restante alegou estarem muito satisfeitos 

(32%), não havendo, então, insatisfação quanto a essa variável.  

Esse fator, juntamente com a disponibilidade do vendedor, recebeu somente avaliações 

satisfatórias, mostrando que esses aspectos podem contribuir para a fidelização dos clientes.  
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 Sobre os informativos, propagandas, folders e brindes, os clientes se manifestaram 

conforme o Gráfico 10:  

 
Gráfico  10 – Nível de satisfação do cliente, em relação aos informativos, propagandas, folders e brindes oferecidos 

pela empresa. 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 Nessa questão, 44% dos entrevistados informaram que são indiferentes aos 

informativos e brindes ofertados pela empresa e 4% declararam-se insatisfeito. De outro lado, 

quase metade dos clientes disseram estarem satisfeitos com esses recursos, sendo que 8% 

apontaram estar muito satisfeito e 44% disseram estar satisfeitos.  

 Esse resultado de indiferença e insatisfação gera a necessidade de repensar o que está 

sendo oferecido ao cliente, já que quase metade dos clientes não demonstraram nenhum grau 

de satisfação com esse quesito, condição que pode indicar que a empresa está oferecendo 

brindes e informativos que não atendam às necessidades de seu público-alvo.  

 Sobre a contribuição da empresa para os resultados organizacionais, as respostas foram 

ilustradas no Gráfico 11:  

 
Gráfico  11 – Nível de satisfação do cliente, em relação à contribuição da empresa para o sucesso do negócio. 

Fonte: Resultados da pesquisa.  
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 Não houve insatisfação quanto a esse quesito, sendo que 64% dos participantes 

disseram estarem satisfeitos com os resultados da empresa em estudo para seu negócio e 20% 

alegaram que estão muito satisfeitos com essa questão.  

 A grande maioria mostrou-se satisfeita com os resultados que foram obtidos com a 

contribuição da empresa, fator este que mostra que o produto rural acredita que uma parceria 

com a empresa é capaz de formar uma relação ganha-ganha, fator que tende a contribuir para 

as relações comerciais duradouras.  

 Um pequeno grupo, composto por 16% dos participantes, disse que é indiferente à 

contribuição da empresa para o sucesso do negócio.  

 O atendimento às reclamações efetuadas também foi investigado nessa pesquisa. Os 

resultados constam no Gráfico 12: 

 

Gráfico  12 – Nível de satisfação do cliente, em relação ao atendimento às reclamações. 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 Novamente houve grande quantidade de clientes (32%) informando que essa questão 

é indiferente, situação que pode demonstrar que a empresa não tem respondido às queixas. Mas 

a maioria declara-se satisfeita com o atendimento prestado quando fazem reclamações, sendo 

que 20% disseram estar muito satisfeitos e 48% apontaram que estão satisfeitos.  

 Os resultados para essa questão também levantam a necessidade de haver maior 

aprofundamento sobre esse as reclamações que são feitas pelos clientes, bem como identificar 

os motivos que levam esses consumidores às queixas e como eles percebem que a empresa se 

posiciona frente à reclamação.  

 

3.3.2.3 Fatores de fidelização  

 

 Buscando compreender os fatores que mais e menos contribuem para a decisão de 
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compra de produtos e serviços da empresa em estudo, foram realizadas perguntas aos 

participantes sobre essas questões. 

 O Gráfico 13 mostra os resultados em relação aos fatores que mais contribuem para a 

decisão de compra dos produtos e serviços. Cada cliente podia citar mais de uma alternativa, 

então, os resultados apresentam quantos clientes indicaram cada fator.  

 

Gráfico  13 – Fatores que mais contribuem para a decisão de compra dos produtos e serviços da empresa. 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 Dois fatores se destacaram na contribuição para a decisão de compra do consumidor. 

O atendimento, ou seja, o atendimento de qualidade foi o fator mais importante nessa decisão, 

sendo citado por 84% dos entrevistados. Em seguida está a qualidade dos produtos oferecidos, 

citada por 76%.  

 Observa-se, ainda, que os participantes consideram que o preço não é o fator que mais 

contribui para a decisão de compra. Essa condição se reflete na informação de que para esses 

clientes, o atendimento e a qualidade do produto adquirido é mais importante, e que a variável 

preço assume papel de menor importância. Pode-se observar, ainda, que o atendimento e a 

qualidade do produto são os fatores que geram valor para esse cliente, condição mais apreciada 

que o montante financeiro.  

 Nesta pesquisa de Silva, Pinheiro e Muylder (2014), com cafeicultores da região do 

Alto Paranaíba, em Minas Gerais, foi evidenciado que tais clientes (produtores rurais) 

consideraram, como fatores que contribuem para a decisão de compra, o preço e a qualidade do 

produto; o prazo e as condições gerais de pagamento; e a capacitação técnica do vendedor.  

 Em comparação, enquanto nesta pesquisa, o quesito preço não foi mencionado como 

relevante, na pesquisa de Silva, Pinheiro e Muylder (2014), o preço foi o fator de maior 

destaque. Já a qualidade do atendimento, que foi destacado como de muita relevância nesta 

pesquisa, foi evidenciado por aqueles autores, como também de muita importância. Esses 
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resultados mostram que ainda que sejam pesquisas voltadas para produtores rurais, os 

resultados nem sempre podem ser extrapolados de um grupo para outro, já que cada público-

alvo tem suas próprias necessidades.  

 O Gráfico 14 mostra os resultados em relação aos fatores que menos contribuem para 

a decisão de compra dos produtos e serviços pelo cliente. Cada cliente podia citar mais de uma 

alternativa, então, os resultados apresentam quantos clientes indicaram cada fator.  

 Refletindo as informações obtidas no gráfico, os clientes destacaram três fatores como 

menos importantes na decisão de compras: a localização, o preço e a condição de pagamento. 

 A localização foi considerada como fator que menos contribui para a compra por 48% 

dos entrevistados. O preço também foi citado como fator que pouco contribui para a decisão de 

compras, sendo indicado por 48% dos participantes. Em seguida está a condição de pagamento, 

apontada por 16% dos entrevistados como fator que menos contribui para a decisão de compra. 

 
Gráfico  14 – Fatores que menos contribuem para a decisão de compra dos produtos e serviços da empresa. 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 Esse resultado reforça a informação do gráfico anterior, de que esses clientes não 

consideram o preço um fator importante na aquisição, sendo valorizados outros aspectos desse 

processo de compra e a satisfação das necessidades.  

 Também foi pedido que espontaneamente os entrevistados apontassem outros fatores 

que pudessem contribuir para a satisfação e decisão de compras. Os resultados estão no Gráfico 

15:  
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Gráfico  15 – Outros fatores que, segundo os clientes, influenciam na decisão de compras. 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 Mesmo nas respostas espontâneas, observa-se que os clientes buscam fatores 

intangíveis em relação à empresa, como quesitos para decidir pela compra. A qualidade do 

relacionamento com a empresa foi o fator mais citado nessa pergunta, por 40% dos 

entrevistados, enquanto os outros fatores intangíveis mais destacados foram parceria entre 

cliente e empresa (8%) e atendimento às necessidades dos clientes (8%).  

 Assim, houve destaque, como fatores que contribuem para a decisão de compras, o 

relacionamento com a empresa, o atendimento e a qualidade do produto. Pode-se afirmar, então, 

que os clientes consideram que essas três variáveis são importantes na sua decisão de compras 

e, portanto, capazes de influenciar na sua fidelização.  

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A pesquisa evidenciou que o perfil dos participantes é composto por indivíduos do 

gênero masculino, de meia idade, com predomínio entre 40 e 49 anos, e casado, condição que 

sugere um perfil tradicional do produtor rural. Quanto ao perfil de compras, trata-se de clientes 

que fazem negócios com a empresa há menos de um ano, por meio de compras quinzenais.  

As variáveis intangíveis mostraram-se mais importantes e satisfatórias para os 

participantes do que as variáveis tangíveis. O atendimento geral e a disponibilidade do vendedor 

(fatores intangíveis) foram fatores muito bem avaliados pelos clientes, condição que favorece 

a satisfação do cliente e, posterior fidelização. Entre os fatores tangíveis, ou seja, palpáveis, 

houve destaque para o produto, que foi extremamente bem avaliado pelo cliente.  

A variável preço não foi considerada importante na decisão de compras desses clientes. 

Inclusive, quando perguntados sobre fatores que pouco influenciam nessa decisão, o preço foi 
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novamente citado, condição que reforça a percepção do entrevistado sobre o que é importante 

para ele e o que é periférico. 

Realizadas as análises, os fatores relacionamento com a empresa, atendimento ao 

cliente e qualidade do produto tiveram maior destaque quanto à capacidade de satisfazer o 

consumidor e, portanto, fidelizá-lo. Destaca-se que dois desses fatores (relacionamento com a 

empresa e atendimento ao cliente) são promovidos por intermédio das pessoas que atuam no 

negócio e, assim, pode-se acreditar que os colaboradores são importantes para satisfazer os 

clientes. 

Por fim, os fatores indicados que menos satisfazem os clientes foram a localização da 

empresa e o preço. Por tratar-se de organização situada em cidade de pequeno porte, é 

compreensível que a localização não seja fator importante, já que o deslocamento não seria tão 

difícil como aqueles que ocorrem em grandes cidades. Já a citação do preço como fator de 

pouca importância mostrou-se um ponto inesperado, já que acreditava-se, inicialmente, que 

esse fator seria apontado como de grande relevância. 

 Conclui-se afirmando que os consumidores da empresa em estudo esperam que a 

organização ofereça atendimento de qualidade e relações de parceria, sendo essas as condições 

que contribuirão para fidelizar esse cliente.  
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3.6 APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

PESQUISA SOBRE FIDELIZAÇÃO E FATORES DE SATISFAÇÃO 

Identificação do participante:  

Faixa etária (idade): (  ) 18 a 29 (  ) 30 a 39 (  ) 40 a 49 (  ) 50 a 59 (  ) mais de 60 anos 

Gênero: (  ) masc  (  ) fem  

Estado civil: (   ) casado   (   ) solteiro   (   ) separado/divorciado   (   ) outro 

Tempo que utiliza os serviços da empresa:  

(   ) até 1 ano   (   ) de 1 a 5 anos   (   ) de 5 a 10 anos   (   ) acima de 10 anos 

Avaliação do grau de satisfação 

Prezado Cliente, gentileza assinalar seu grau de satisfação em relação aos itens abaixo descritos:  

1) Atendimento geral da empresa: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

2) Agilidade no carregamento e entrega dos produtos adquiridos: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

3) Disponibilidade do vendedor para atendimento quando solicitado: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

4) Assistência técnica, conhecimento técnico e atendimento do vendedor: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

5) Qualidade dos produtos oferecidos: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

6) Informativos, propagandas, folders e brindes: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

7) Contribuição da empresa no resultado do seu negócio: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 
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8) Atendimento às reclamações efetuadas: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

Fatores de fidelização  

9) Qual desses fatores MAIS contribuem para a sua decisão de compra dos produtos e serviços da 

empresa: 

( ) Localização da empresa ( ) Atendimento prestado ( ) Produtos oferecidos ( ) Qualidade dos Produtos 

( ) Preço ( ) Condição de pagamento ( ) Idoneidade da empresa 

10) Qual desses fatores MENOS contribuem para a sua decisão de compra dos produtos e serviços 

da empresa: 

( ) Localização da empresa ( ) Atendimento prestado ( ) Produtos oferecidos ( ) Qualidade dos Produtos 

( ) Preço ( ) Condição de pagamento ( ) Idoneidade da empresa 

Outras considerações   

11) Com que frequência compra produtos na empresa: 

(  ) todos os dias  (  ) 1 vez por semana  (  ) a cada 15 dias (  ) 1 vez por mês 

(  ) a cada 6 meses  (  ) 1 vez por ano  (  ) só quando preciso, sem prazo definido  

12) Além dos fatores acima há algum outro fator que contribui para a decisão de compra. Deixe 

aqui sugestões e comentários: ___________________________________________________ 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A pesquisa evidenciou que o perfil dos participantes é composto por indivíduos do 

gênero masculino, de meia idade, com predomínio entre 40 e 49 anos, e casado, condição que 

sugere um perfil tradicional do produtor rural. Quanto ao perfil de compras, trata-se de clientes 

que fazem negócios com a empresa há menos de um ano, por meio de compras quinzenais.  

As variáveis intangíveis mostraram-se mais importantes e satisfatórias para os 

participantes do que as variáveis tangíveis. O atendimento geral e a disponibilidade do vendedor 

(fatores intangíveis) foram fatores muito bem avaliados pelos clientes, condição que favorece 

a satisfação do cliente e, posterior fidelização. Entre os fatores tangíveis, ou seja, palpáveis, 

houve destaque para o produto, que foi extremamente bem avaliado pelo cliente.  

A variável preço não foi considerada importante na decisão de compras desses clientes. 

Inclusive, quando perguntados sobre fatores que pouco influenciam nessa decisão, o preço foi 

novamente citado, condição que reforça a percepção do entrevistado sobre o que é importante 

para ele e o que é periférico. 

Realizadas as análises, os fatores relacionamento com a empresa, atendimento ao 

cliente e qualidade do produto tiveram maior destaque quanto à capacidade de satisfazer o 

consumidor e, portanto, fidelizá-lo. Destaca-se que dois desses fatores (relacionamento com a 

empresa e atendimento ao cliente) são promovidos por intermédio das pessoas que atuam no 

negócio e, assim, pode-se acreditar que os colaboradores são importantes para satisfazer os 

clientes. 

Por fim, os fatores indicados que menos satisfazem os clientes foram a localização da 

empresa e o preço. Por tratar-se de organização situada em cidade de pequeno porte, é 

compreensível que a localização não seja fator importante, já que o deslocamento não seria tão 

difícil como aqueles que ocorrem em grandes cidades. Já a citação do preço como fator de 

pouca importância mostrou-se um ponto inesperado, já que acreditava-se, inicialmente, que 

esse fator seria apontado como de grande relevância. 

 Ainda sobre a questão do preço, pode-se afirmar que os consumidores da empresa em 

estudo esperam que a organização ofereça atendimento de qualidade e relações de parceria, 

sendo essas as condições que contribuirão para fidelizar esse cliente.  
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6 APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

PESQUISA SOBRE FIDELIZAÇÃO E FATORES DE SATISFAÇÃO 

Identificação do participante:  

Faixa etária (idade): (  ) 18 a 29 (  ) 30 a 39 (  ) 40 a 49 (  ) 50 a 59 (  ) mais de 60 anos 

Gênero: (  ) masc  (  ) fem  

Estado civil: (   ) casado   (   ) solteiro   (   ) separado/divorciado   (   ) outro 

Tempo que utiliza os serviços da empresa:  

(   ) até 1 ano   (   ) de 1 a 5 anos   (   ) de 5 a 10 anos   (   ) acima de 10 anos 

Avaliação do grau de satisfação 

Prezado Cliente, gentileza assinalar seu grau de satisfação em relação aos itens abaixo descritos:  

1) Atendimento geral da empresa: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

2) Agilidade no carregamento e entrega dos produtos adquiridos: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

3) Disponibilidade do vendedor para atendimento quando solicitado: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

4) Assistência técnica, conhecimento técnico e atendimento do vendedor: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

5) Qualidade dos produtos oferecidos: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

6) Informativos, propagandas, folders e brindes: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

7) Contribuição da empresa no resultado do seu negócio: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

8) Atendimento às reclamações efetuadas: 

( ) Muito Satisfeito ( )Satisfeito ( ) indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito 

Fatores de fidelização  

9) Qual desses fatores MAIS contribuem para a sua decisão de compra dos produtos e serviços da 

empresa: 

( ) Localização da empresa ( ) Atendimento prestado ( ) Produtos oferecidos ( ) Qualidade dos Produtos 

( ) Preço ( ) Condição de pagamento ( ) Idoneidade da empresa 

10) Qual desses fatores MENOS contribuem para a sua decisão de compra dos produtos e serviços 

da empresa: 

( ) Localização da empresa ( ) Atendimento prestado ( ) Produtos oferecidos ( ) Qualidade dos Produtos 

( ) Preço ( ) Condição de pagamento ( ) Idoneidade da empresa 

Outras considerações   

11) Com que frequência compra produtos na empresa: 

(  ) todos os dias  (  ) 1 vez por semana  (  ) a cada 15 dias (  ) 1 vez por mês 

(  ) a cada 6 meses  (  ) 1 vez por ano  (  ) só quando preciso, sem prazo definido  

12) Além dos fatores acima há algum outro fator que contribui para a decisão de compra. Deixe 

aqui sugestões e comentários: ___________________________________________________ 
 

 


