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RESUMO 

Pensando na orientação do consumidor com o varejo supermercadista, se 

deu a ideia de iniciar a pesquisa, buscando entender os motivos que fazem os 

consumidores manter a lealdade com os varejistas, saber o nível de satisfação de 

cada consumidor utilizando questionários com pesquisa de campo e saber se o 

consumidor divulga o lugar que compra pelo marketing boca a boca para seus 

amigos e familiares. 

O objetivo geral é entender como a orientação relacional afeta o 

comportamento do consumidor nos varejistas supermercadistas da região de São 

Roque, de onde defluem os objetivos específicos: Avaliar a relação entre orientação 

relacional e o desenvolvimento da satisfação e Analisar o efeito da satisfação na 

intenção comportamental. 

Palavras-chave: Orientação Relacional, Satisfação, Intenção Comportamental, 

Varejo Supermercadista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Thinking about the consumer orientation with the retail supermarket, the idea 

was to start the research, trying to understand the reasons that consumers maintain 

loyalty with retailers, knowing the level of satisfaction of each consumer using 

questionnaires with field research and know if the consumer advertises the place that 

buys by word-of-mouth marketing to their friends and family. 

The general objective is to understand how relational orientation affects 

consumer behavior in supermarket retailers in the São Roque region, where the 

specific objectives are: To evaluate the relationship between relational orientation 

and satisfaction development; and To analyze the effect of satisfaction on behavioral 

intention . 

Keywords: Relational Orientation, Satisfaction, Behavioral Intent, Retail 

Supermarket. 
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1. INTRODUÇÃO 

As empresas supermercadistas utilizam diversas estratégias mercadológicas 

cujo foco é o aumento da receita por meio do aumento da compra de produtos pelo 

consumidor, muito embora os consumidores sejam os tomadores de decisão, essas 

estratégias têm grande influência no resultado. Porém, as decisões de compra são 

dependentes do tipo de orientação que o consumidor mantém com a empresa 

supermercadista. 

Existem duas orientações que os varejistas utilizam na sua estratégia 

mercadológica para ter um aumento da sua receita, a primeira orientação é a 

transacional que define como um consumidor que apenas quer ter um ganho 

monetário com o supermercadista varejista sem se tornar um cliente leal à empresa, 

já a segunda orientação é a relacional onde supermercadistas varejistas utilizam 

para manter consumidores mais leais a sua empresa em longo prazo e podendo ter 

uma rentabilidade maior. 

A orientação relacional é baseada em trocas cujo ganho para o cliente excede 

os valores monetários, com isso existe o desenvolvimento de lealdade cognitiva e 

afetiva, o que pode gerar maiores negociações entre as empresas supermercadistas 

e o cliente relacional. Isso permite que o desenvolvimento de estratégias com foco 

na melhoria do relacionamento com o cliente pode levar ao aumento do market 

share. O entendimento da relação do consumidor com empresa supermercadista 

pode afetar todo o esquema estratégico de um supermercado. O desenvolvimento 

de relações com o cliente leva a aumento da lealdade e, portanto, aumento da 

receita da empresa. 

A ideia do trabalho é entender a orientação relacional do consumidor com os 

varejistas supermercadistas da região de São Roque, avaliando a relação entre 

orientação relacional e o desenvolvimento da satisfação e, analisando o efeito da 

satisfação na intenção comportamental do consumido com o varejista 

supermercadista. O método de pesquisa aplicado no trabalho foi por meio de 

questionário na plataforma eletrônica Survey Monkey, utilizando três variáveis 

latentes, orientação relacional, satisfação e intenção comportamental. 

Para poder classificar os consumidores foram entrevistadas 120 pessoas com 

respostas válidas das cidades de São Roque, Vargem Grande Paulista, Sorocaba, 
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Cotia, Alumínio, Mairinque e outros no começo do mês de abril de 2018. Desta 

maneira o trabalho ficou com o seguinte formato, após a introdução tem o referencial 

teórico onde é explorado não só a orientação relacional, mas abordando a satisfação 

do consumidor, a intenção de recomendar e a lealdade. Após o referencial teórico foi 

descrita a metodologia utilizada, em seguida o desenvolvimento, onde foi 

demonstrada a porcentagem de consumidores entrevistados discutindo os gêneros, 

estado civil e renda bruta mensal. E por fim, não menos importante foram 

demonstradas as considerações finais da pesquisa. 

 

 

 

1.1 Problema de Pesquisa e Objetivos 

A problemática da pesquisa está relacionada com a orientação de 

relacionamento com o consumidor e seus efeitos na estratégia mercadológica de 

empresa supermercadista. 

A pesquisa está relacionada no entendimento da orientação relacional como 

forma de potencializar o ganho monetário da empresa por meio do desenvolvimento 

da intenção comportamental que para este trabalho abrange a lealdade do 

consumidor e a intenção de recomendar. 

Com isso, é estabelecido o problema de pesquisa: “Qual a importância da 

orientação relacional no desenvolvimento da satisfação e da intenção 

comportamental do consumidor de uma empresa supermercadista?”, 

O objetivo geral é entender como a orientação relacional afeta o 

comportamento do consumidor nos varejistas supermercadistas da região de São 

Roque, de onde defluem os objetivos específicos: 

1) Avaliar a relação entre orientação relacional e o desenvolvimento da satisfação; 

2) Analisar o efeito da satisfação na intenção comportamental. 
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1.2 Justificativa 

Pensando na orientação do consumidor com o varejo supermercadista, se 

deu a ideia de iniciar a pesquisa, buscando entender os motivos que fazem os 

consumidores manter a lealdade com os varejistas, saber o nível de satisfação de 

cada consumidor utilizando questionários com pesquisa de campo e saber se o 

consumidor divulga o lugar que compra pelo marketing boca a boca para seus 

amigos e familiares. 

A orientação relacional com os varejistas supermercadistas ainda é pouco 

abordada e sem muitos referenciais, o projeto pretende explorar e aprofundar mais 

os conhecimentos sobre a orientação relacional com os consumidores e demonstrar 

que muitos trabalhos podem ser criados a partir desse inicial. 

 

  

 

 

1.3 Estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O TCC está estruturado em cinco partes, esquematizados na figura 1. Esta 

primeira abordou de forma ampla o trabalho, com o contexto, problema, os objetivos 

e a justificativa da pesquisa.  A segunda parte aborda o embasamento teórico para 

formulação de hipóteses e desenvolvimento do modelo teórico. A terceira parte 

contém o método e os procedimentos adotados. A quarta parte é de análise e 

discussão dos resultados obtidos por meio de levantamento de dados. A última parte 

traz resposta às pesquisas, bem como as implicações acadêmicas, gerenciais e 

sugestões para estudos futuros. 
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Figura 1: Estrutura do TCC 
Fonte: desenvolvido pelo autor  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Varejo  

Segundo Las Casas (2005) os varejistas são intermediários que vendem 

diretamente aos consumidores, alguns dos varejistas vendem para o consumidor em 

lojas físicas, enquanto outros vendem por mala-direta e maquinas de vendas, já o 

varejo lojista é aquele que tem loja para vender os produtos enquanto não-lojista é 

aquele que não utiliza loja. 

O varejo inclui todas as atividades relativas à venda de bens ou 

serviços diretamente ao consumidor final, para uso pessoal e não 

comercial. Um varejista ou loja de varejo é qualquer empreendimento 

comercial cujo volume de vendas provenha principalmente do varejo 

(KOTLER, 2012 p.482) 

Cobra (2009) define varejo como o representante de vendas de uma ampla 

linha de produtos, de um ou mais fabricantes. Assumindo os estoques, expondo e 

vendendo produtos de diversas marcas, exercendo uma grande variedade de 

funções, fazendo propaganda de uma ou mais marcas, oferecendo garantia 

adicional aos prazos de garantia do fabricante, prestando informações de mercado 

para fabricante, entre outras atividades. 

2.2 Varejo supermercadista 

O varejo supermercadista no Brasil apareceu na década de 50, foram os 

responsáveis em desenvolver o autosserviço no Brasil reduzindo o número de 

pessoas envolvidas no atendimento, consequentemente reduzindo o custo dos 

varejistas. (LAS CASAS, 2005) 

 Já Cobra (2009) cita que os produtos nos supermercados devem estar bem 

expostos em gôndolas, prateleiras e expositores, pois o autosserviço caracteriza-se 

como compra de impulso, os produtos devem ser atraentes para induzir o 

consumidor e devem ter preços convidativos, mesmo não utilizando um vendedor no 

supermercado os produtos podem ser vendidos pela grande atração e muito 

necessário para os consumidores. 

“Os supermercados utilizam operações de autosserviço 

relativamente grandes, de baixo custo, baixa margem e alto volume, 
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projetadas para atender a todas as necessidades de alimentação, 

higiene e limpeza doméstica.” (KOTLER, 2012 p.483) 

Os modelos de supermercados convencionais são considerados de porte 

médio e, também podem ser tratados como lojas de autoatendimento, porém com 

uma linha de produtos maior, sendo ela com foco na venda de mercearia, carnes, 

verduras, frutas e laticínios, além dos produtos não alimentícios como o de 

vestuário.  (PARENTE, 2007) 

2.3 Orientação Relacional do consumidor 

Toda empresa cria seu valor que vem de clientes, a prospecção de clientes 

fiéis é a essência de cada negócio, o sucesso de cada empresa está em manter e 

expandir sua clientela, pois só assim poderá gerar valor para o negócio mantendo 

uma relação relacional com o cliente, pois sem clientes não há negócio. 

Kotler (2012) cita a gestão de relacionamento com o cliente como um 

gerenciamento de informações de cada cliente e de todos os seus “pontos de 

contato” com ele, isso pode maximizar a fidelidade com a empresa, a classificação 

do ponto de contato com o cliente é a interação do cliente com a marca ou produto 

da empresa, essa interação pode ser experiência em si até uma comunicação 

pessoal ou de massa. 

Marketing de relacionamento tem como objetivo criar, conquistar e manter 

clientes, estabelecendo um relacionamento de longo prazo com clientes, 

fornecedores e distribuidores, a fim de ganhar e reter sua preferência e seus 

negócios. (COBRA, 2009) 

Hooley, Piercy e Nicoulaud (2011) ressaltam que o marketing transacional 

concentra-se em uma única venda, o marketing de relacionamento busca a 

interação com o cliente que resultará em negócios com frequência e oportunidades 

recorrentes para promover mais desenvolvimento empresarial. Cada vez mais as 

organizações se voltam para técnicas de marketing de relacionamento, o foco está 

em estabelecer vínculos entre a organização e seus clientes visando à melhoria com 

o feedback e, em última instância, às perspectivas de fidelidade do cliente. 
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2.4 Satisfação 

Oliver (1997) define satisfação como a “resposta ao contentamento do 

consumidor, julgando a característica do produto e serviço ou ambos em si, 

oferecendo um prazer de contentamento ao consumo, incluindo relativos níveis 

maiores ou menores de contentamento”. 

Bolton (1998) afirma que a satisfação tem papel fundamental no inicio de 

relacionamento com a empresa: se as experiências do cliente não forem 

satisfatórias nos primeiros encontros, eles tenderão a permanecer menos tempo 

com a empresa. 

Segundo Kotler e Armstrong (2004) satisfazer os clientes significa exceder 

suas expectativas sobre os produtos e serviços da empresa. As expectativas dos 

clientes foram criadas com perspectivas de compras feitos anteriormente, das 

opiniões de amigos, parentes e de campanha publicitária influenciada suas decisões 

de compra. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) citam que a razão mais óbvia para as 

empresas se preocuparem com o consumidor é a satisfação, pois é isso que 

determina se o consumidor vai ou não comprar produtos da mesma empresa 

novamente. As avaliações positivas pós-consumo são essenciais para manter os 

clientes, já os com avaliações negativas pós-consumo dificilmente voltaram a 

comprar novamente. É mais barato manter um consumidor que conquistar novos 

consumidores, por isso as empresas tem se preocupado que seus consumidores 

tenham boas experiências de consumo. 

Palmer (2004) enfatiza que no mercado competitivo a satisfação do 

consumidor pode ser o motivo mais importante a pesar na decisão dos clientes de 

repetir na compra e recomendar aos amigos. Para os clientes atingirem níveis 

elevados de satisfação exigem esforços de todas as equipes da organização. 

Algumas empresas conseguem altos índices de compras repetidas sem dar aos 

seus clientes níveis equivalentes de satisfação, como por exemplo, passageiros que 

utilizam o transporte ou trem, os passageiros reclamam do preço e da confiança de 

transporte, mas continuam utilizando o transporte, porque não há alternativa. 
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Froemming (2000) considera a satisfação como algo que muda conforme o 

tempo, pois as expectativas dos clientes estão continuamente mudando. A 

concorrência age para atender ou exceder exigências do cliente e esse também 

muda. Por isso é importante monitorar continuamente a satisfação do cliente. 

Elmi, Zamberlan e Sparemberger (2004) ressalta que muitas empresas se 

esforçam para a alta satisfação com seus clientes, pois clientes satisfeitos estão 

dispostos a mudar quando surgir uma melhor oferta. Já os plenamente satisfeitos 

estão menos dispostos a mudar. A alta satisfação com a empresa tem com resultado 

a alta lealdade do cliente. Perder um cliente satisfeito é um prejuízo enorme para a 

empresa, pois não se perde apenas uma venda, mas uma vida inteira de vendas. 

Conquistar clientes por meio de propaganda é um custo muito alto de marketing, o 

melhor passo é manter clientes satisfeitos, pois a propaganda feita pelos clientes de 

boca em boca é mais barata, estima-se que o custo de atrair novos clientes é cinco 

vezes o custo de mantê-los satisfeitos. 

Solomon (2008) ressalta que o cliente irá julgar a satisfação durante o uso ou 

consumo de produto ou serviço da empresa, ou depois dele constituído uma reação 

ou sentimento em relação a uma expectativa. 

Pesquisa conduzida por Giese e Cote (2002) demonstra que a satisfação do 

consumidor é formada por três elementos: resposta, foco e tempo. O elemento 

“resposta” pode ser cognitivo ou afetivo, o foco corresponde às expectativas de 

produtos e serviços oferecidos. O tempo corresponde o momento que ocorre a 

satisfação do consumidor depois do consumo ou da escolha do produto ou serviço. 

2.5 Intenção Comportamental 

 A intenção comportamental para este trabalho abrange a intenção de 

recomendar e a lealdade. 

2.5.1 Intenção de Recomendar 

 

Bentivegna (2002) enfatiza que marketing boca a boca é caracterizado pela 

divulgação de produtos e serviço por canais interpessoais e é essencial no 

composto de comunicação de muitas empresas. 



15 
 

O marketing boca a boca retrata diversas recomendações de clientes 

satisfeitos para amigos e parentes, clientes que usufruíram produtos e serviços de 

empresas e ficaram satisfeitos podem divulgar para o mercado a qualidade do 

produto e do serviço. 

Palmer (2004) diz que a recomendação boca a boca pode ser um modo 

importante de influenciar outros compradores, porém essa intenção de recomendar 

tem sido uma maneira muito lenta de espalhar indicações sobre produtos ou 

serviços. Agora a internet aumentou a velocidade do processo de indicações para 

outros compradores e também seu impacto. Do boca a boca as empresas passaram 

a chamar de mouse a mouse que leva ao “marketing viral”, em que a indicação de 

uma pessoa se espalha para meia dúzia de amigos e cada um, por sua vez, repassa 

a cada meia dúzia de amigos. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) ressaltam que para que a comunicação 

boca a boca seja favorável, a experiência do consumidor também deve ter sido. As 

experiências negativas dos consumidores não só reduzem as chances de compras 

repetidas, como também levam os consumidores a fazerem comentários ruins de 

suas compras com outros consumidores. Os consumidores que não ficaram 

satisfeitos com suas compras muitas vezes fazem questão de dividir suas 

experiências negativas, até mesmo com estranhos, além de espalhar informações 

negativas boca a boca, os consumidores podem fazer reclamações formais e até 

entrar com processos contra a empresa. Isso gera uma propaganda negativa para a 

empresa e consome tempo e recursos para defender a empresa no tribunal e na 

imprensa. 

Wirtz e Chew (2002) realizaram um estudo que a satisfação do cliente e a 

intenção de recomendação boca a boca foram analisados, eles chegaram na 

conclusão de que a satisfação do cliente, apesar da necessária não é a única 

condição para que a recomendação boca a boca seja positiva. Deste modo, investir 

na intenção de recomendar torna-se importante, pois a probabilidade de clientes 

satisfeitos adotarem esse comportamento é maior. 

Os estudos de East, Hammond e Lomax (2008) demonstra um resultado a 

respeito da comunicação boca a boca. Segundo os autores, o impacto da 
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comunicação boca a boca positiva tem mais probabilidade de compra do que o 

impacto do boca a boca negativo. Isso se deve o fato de que, antes da compra, os 

clientes são mais influenciados a comentários positivos que negativos. 

2.5.2 Lealdade 

 Las Casas (2006) define o conceito de lealdade que os clientes continuam a 

comprar de uma empresa porque acreditam que ela tenha bons produtos ou 

serviços. Os clientes não abandonam a empresa e estão dispostos a cooperar com 

ela. A lealdade pela empresa deve ser total, além dos clientes deve incluir todos os 

funcionários dos departamentos de uma empresa, como também os acionistas. A 

lealdade requer um valor constante e, por isso, proporciona um objetivo para se 

organizar uma empresa e um padrão para avaliar o nível de alcance destes 

objetivos. 

Já Palmer (2004) ressalta que um segmento pode ser definido pela lealdade a 

uma marca, ao passo que os consumidores estarão dispostos a substituir quando 

encontrarem produtos ou serviços com mais benefícios ou preços mais baixos em 

marcas diferentes. Esse fato ocorre por consumidores que não se importam em 

correr o risco de trocar de fornecedor. A lealdade ocorre como fruto da inércia do 

consumidor e da relutância em aceitar o risco de trocar de fornecedor. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) afirmam que a lealdade do cliente 

conquistada pela satisfação pós-compra é um dos maiores ativos que uma empresa 

pode desenvolver, porém muitos consumidores estão se tornando mais volúveis, 

escolhendo experimentar novos produtos que surgem em promoções especiais ou 

um novo varejista, em vez de se manterem leais a um produto ou varejista. 

Kotler e Keller (2012) citam que os consumidores podem ser divididos por 

quatro grupos, de acordo com seu status de lealdade a marca, o primeiro status é 

muito leal, que compram sempre a mesma marca, esses clientes podem ajudar a 

identificar os pontos fortes dos produtos, segundo status de lealdade são os leais 

divididos, são leais a duas ou três marcas, esses clientes podem identificar quais 

marcas concorrentes representam maiores ameaças, já o terceiro status de lealdade 

é os leais inconstantes, esses clientes mudam constantemente de marca para outra, 

os clientes que deixam de usar a marca podem levar ao conhecimento dos pontos 
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fracos de seu marketing e sua correção e, por ultimo o status de lealdade desleal, 

que não são leais a nenhuma marca. 

 

2.6 Hipóteses e Modelo 

 Para a demonstração das relações existentes entre os construtos é 

estabelecido o modelo conceitual do TCC ilustrado na figura 2. 

Figura 2: Modelo Conceitual 

 
Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

Quadro 1: Matriz de amarração das hipóteses formuladas 

Problema de 
Pesquisa 

Objetivo Geral Objetivos 
específicos 

Hipóteses Base 
Teórica 

Qual a 
importância da 
orientação 
relacional no 
desenvolvimento 
da satisfação e 
da intenção 
comportamental 
do consumidor de 
uma empresa 
supermercadista? 

Entender como a 
orientação 
relacional afeta o 
comportamento do 
consumidor de um 
supermercado da 
cidade de São 
Roque 

Avaliar a relação entre 
orientação relacional e 
o desenvolvimento da 
satisfação. 

H1: quanto mais 
pronunciada a 
orientação 
relacional maior é a 
satisfação 

 

Analisar o efeito da 
satisfação na intenção 
comportamental 

H2: quanto maior é 
a satisfação, maior 
é a intenção 
comportamental 
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Fonte: autor 
 

O objetivo geral é entender como a orientação do cliente afeta as estratégias 

mercadológicas de empresa varejista. Já o objetivo específico é avaliar perspectivas 

transacionais, quantificar as orientações relacionais, avaliar como proceder a 

modificação do comportamento e ampliar o conhecimento sobre orientação do 

cliente. 

 

3. MÉTODO 

Existem diversas taxonomias relacionadas ao tipo de pesquisa que pode ser 

desenvolvida e segundo Vergara (2005) a pesquisa pode ser agrupada quanto aos 

meios e quanto aos fins. Quanto aos meios, a pesquisa se enquadra em bibliográfica 

e de campo. Bibliográfica, pois está sedimentada em levantamento de teorias e 

explicações que são obtidas em teses e artigos científicos. E como a pesquisa 

buscará os dados por meio da aplicação de questionários, é considerada como 

pesquisa de campo. 

Quanto aos fins, esta pesquisa é descritiva, explicativa e aplicada. Descritiva, 

pois a pesquisa visa estabelecer possíveis relações entre as variáveis analisadas e 

entender o fenômeno. É classificada como explicativa, pois busca mostrar os 

motivos e importância da orientação relacional do consumidor; e ainda é aplicada 

devido à necessidade de resolver e entender a dinâmica do relacionamento com o 

consumidor. 

Mas preliminarmente, antes da classificação proposta por Vergara (2005) 

Vergara (2006), existe uma dicotomia entre a natureza da pesquisa que pode ser 

qualitativa ou quantitativa. (BRANNEN, 2005) consideradas como dois paradigmas 

distintos presentes no estudo das ciências sociais. Para este trabalho, será 

desenvolvida pesquisa de natureza quantitativa, com levantamento de dados 

(survey) de consumidores no ambiente supermercadista. 

Determinado o método de coleta de dados, o estágio subsequente abrange a 

amostragem do estudo que inclui técnica probabilística e não probabilística 
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(MALHOTRA; ROCHA; LAUDISIO; ALTHEMAN; BORGES, 2005). Este trabalho 

adotará a técnica não probabilística com abordagem por conveniência.  

A análise de dados por meio de Modelagem de Equações Estruturais com o 

uso do software SmartPLS 3.0. A modelagem de equações estruturais (MEE) 

permite analisar os dados que precisam se relacionar em modelos mais complexos e 

robustos (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

 

3.1 Amostragem 

 Para o cálculo da amostra (avaliação a priori) foi usado o software G-Power 

3.1 adotando como critério tamanho de efeito médio (f2=0,15), alfa de 0,05 para o 

intervalo de confiança, poder de 80% e o número máximo de preditores igual a 1, 

conforme ilustrado na figura 3 

Figura 3: Avaliação a priori 

 

Fonte: cálculo realizado pelo autor com o uso do software G-Power 3.1 
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 Com o cálculo realizado a amostra mínima e necessária para avaliação do 

modelo foi de 55 respostas válidas (respostas completas).  

 

 

3.2 Instrumento para coleta de dados 

O instrumento para realizar a coleta de dados desta pesquisa foi um 

questionário estruturado e fechado. O questionário envolveu três construtos: 

orientação relacional, satisfação e intenção comportamental. Para cada um destes 

construtos foram estabelecidos indicadores por meio de escalas validadas e que 

permitem mensurar as contribuições relativas no desenvolvimento de orientação 

relacional do consumidor.  

Os indicadores devidamente rotulados encontram-se no quadro 2. O grau 

de concordância de cada indicador foi quantificado por meio de uma escala Likert 

variando de 1 e 5, (1) concordo totalmente, até (5) discordo totalmente para as 

assertivas relacionadas com orientação relacional e intenção comportamental, e  

escala Likert variando de 1 e 5, (1) totalmente satisfeito, até (5) totalmente 

insatisfeito para as assertivas relacionadas com satisfação .  

Quadro 2: Rótulo e Assertivas do Instrumento de Pesquisa 

Rótulo Assertiva 

ER_1 As experiências/contatos com o supermercado de minha preferência superam minhas 
expectativas. 

ER_2 O supermercado que eu mais frequento preocupa-se com a sociedade e o meio ambiente 

ER_3 O supermercado que eu mais frequento é correto e honesto com seus clientes 

ER_4 Identifico-me com o supermercado que eu mais frequento 

ER_5 O supermercado que eu mais frequento me trata como um cliente importante 

ER_6 O supermercado que eu mais frequento recompensa a minha fidelidade 

ER_7 O supermercado que eu mais frequento estimula a interação e o contato entre os seus 
clientes 

ER_8 Há poucos supermercados concorrentes que têm a mesma importância para mim 

ER_9 Dou atenção às informações sobre o supermercado que eu mais frequento 

ER_10 O supermercado que eu mais frequento procura conhecer minhas preferências, dúvidas e 
sugestões. 

ER_11 O supermercado que eu mais frequento (produtos, serviços, informações, procedimentos) 
merece minha confiança. 

ER_12 Eu recomendaria o Supermercado de minha preferência para meus amigos 

SAT_1 Sobre o atendimento que você recebe no supermercado que mais frequenta, você se 
sente: 

SAT_2 Sobre a qualidade dos produtos que você compra no supermercado que mais frequenta, 
você se sente: 
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SAT_3 Sobre o preço dos produtos que você compra no supermercado que mais frequenta, você 
se sente: 

SAT_4 Sobre as informações disponíveis no supermercado que mais frequenta, você se sente: 

SAT_5 Sobre conveniência e acessibilidade (ex.: venda pela internet, bom estacionamento, 
entrega em domicílio, atendimento 24 horas etc.).no supermercado que mais frequenta, 
você se sente: 

SAT_6 Sobre as instalações (ambiente físico ou virtual) no supermercado que você mais 
frequenta, você se sente: 

SAT_7 Sobre os canais de comunicação para sugestões e reclamações no supermercado que 
mais frequenta, você se sente: 

SAT_8 Sobre os canais de comunicação para sugestões e reclamações no supermercado que 
mais frequenta, você se sente: 

R_1 Eu pretendo comprar produtos do Supermercado de minha preferência novamente 

R_2 O supermercado que eu mais frequento é a primeira escolha para fazer minhas compras 

R_3 Se meus amigos estivessem procurando um Supermercado, eu diria a eles para 
conhecerem o meu Supermercado  

R_4 Eu direi coisas positivas sobre o meu mercado de preferência 

R_5 eu sempre considerarei o meu supermercado como o supermercado de escolha 

Fonte: autor 

Além dessas questões também foram abordados aspectos sócio 

demográficos dos respondentes, como gênero, idade, renda bruta entre outros. 

3.3 Procedimentos para a coleta dos dados. 

Com o intuito de identificar aspectos da orientação relacional, satisfação e 

intenção comportamental, foram coletados dados por meio de questionários 

aplicados aos consumidores de uma empresa supermercadista da cidade de São 

Roque. 

A pesquisa foi realizada no período de 11 a 29 de abril de 2018. Para tanto, 

um link de acesso foi divulgado em redes sociais e enviado por e-mail. Utilizou-se a 

plataforma eletrônica Survey Monkey para aplicação e levantamento de dados. Após 

o término da fase de levantamento dos dados, o banco de dados foi acessado e 

arquivado no formato de planilha Excel, para posterior análise e interpretação com o 

apoio de softwares estatísticos como o SPSS 22 e SmartPLS 3.0. 

3.4 Procedimentos para a análise e interpretação dos dados. 

A análise e interpretação visam identificar a significância estatística dos dados 

comparativamente aos conceitos de marketing vigentes. O objetivo é identificar a 

influência do processo de orientação relacional na satisfação e na intenção 

comportamental. 
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A adequação do PLS-PM para a análise e interpretação dos dados desta 

pesquisa está relacionada com a construção e ajuste dos modelos estrutural e de 

mensuração (HAIR JR.; BLACK; BABIN; ANDERSON; TATHAM, 2009).  

O modelo estrutural consiste no modelo de caminhos, que permite fazer a 

relação entre variáveis independentes e dependentes, e que especifica a sua 

relação de dependência. O modelo de mensuração define as relações entre os 

indicadores e os construtos a que são destinados a medir  

Os parâmetros (variáveis latentes) e seus respectivos indicadores 

(variáveis manifestas) do modelo proposto são mostrados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Variáveis latentes e indicadores 

Variáveis Latentes Indicadores 

Orientação Relacional ER_1; ER_2; ER_3; ER_4; ER_5; ER_6; ER_7; 

ER_8; ER_9; ER_10; ER_10; ER_12. 

Satisfação SAT_1; SAT_2; SAT_3; SAT_4; SAT_5; SAT_6; 

SAT_7; SAT_8. 

Intenção Comportamental R_1; R_2; R_3; R_4; R_5. 

 

Para as análises dos dados foi definida a utilização do software SPSS 22 

SmartPLS 3.0 e planilha Excel, que permitem realizar as análises estatísticas 

necessárias para esta pesquisa. O Quadro 4 apresenta os ajustes e seus índices 

para uso no SmartPLS 
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Quadro 4: Síntese dos Ajustes no SmartPLS 

INDICADOR/ 

PROCEDIMENTO  

PROPÓSITO  VALORES REFERENCIAIS 

/ CRITÉRIO  

REFERÊNCIAS  

AVE  Validades 

Convergentes  

AVE > 0,50  (HENSELER; 

RINGLE e 

SINKOVICS (2009)  

Cargas cruzadas  Validade 

Discriminante  

Valores das cargas maiores nas 

VLs originais do que em outras  

CHIN, 1998  

Critério de Fornell 

e Larcker  

Validade 

Discriminante  

Compara-se as raízes quadradas 

dos valores das AVE de cada 

constructo com as correlações 

(de Pearson) entre os 

constructos (ou variáveis 

latentes). As raízes quadradas 

das AVEs devem ser maiores 

que as correlações dos 

constructos  

FORNELL e 

LARCKER (1981)  

Alfa de Cronbach e 

Confiabilidade 

Composta  

Confiabilidade do 

modelo  

AC > 0,70  

CC > 0,70  

HAIR et al. (2009)  

Teste t de Student  Avaliação das 

significâncias das 

correlações e 

regressões  

t ≥ 1,96  HAIR et al. (2009)  

Avaliação dos 

Coeficientes de 

Determinação de 

Pearson (R2):  

Avaliam a porção 

da variância das 

variáveis 

endógenas, que é 

explicada pelo 

modelo estrutural.  

Para a área de ciências sociais e 

comportamentais, R2=2% seja 

classificado como efeito 

pequeno, R2=13% como efeito 

médio e R2=26% como efeito 

grande.  

COHEN (1988)  

Tamanho do efeito 

(f2) ou Indicador de 

Cohen  

Avalia-se quanto 

cada constructo é 

“útil” para o ajuste 

do modelo  

Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são 

considerados pequenos, médios 

e grandes.  

HAIR et al. (2009)  

Coeficiente de 

Caminho ( Γ )  

Avaliação das 

relações causais  

Interpretação dos valores à luz 

da teoria.  

HAIR et al. (2009)  

Fonte: Ringle, Silva & Bido (2014). 
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4. DESENVOLVIMENTO 

Os dados com os resutados da pesquisa foram extraídos do sistema Survey 

Monkey e convertidos numa planilha Excel, preparados através da codificação dos 

indicadores e exclusão dos questionários incompletos.  

Obteve-se um total de 137 respondentes que iniciaram o preenchimento do 

questionário, porém 17 não responderam todas as questões. Por essa razão estes 

foram excluídos da planilha, restando 120 questionários completos e válidos, nos 

quais não havia dados faltantes.  

Como a coleta realizada obteve 120 respostas válidas, mostrou aumento de 

98% do poder e redução do efeito para 6,6 conforme mostrado na figura 4, onde foi 

calculada a sensibilidade e avaliação a posteriori da amostra. 

 

Figura 4: Avaliação a posteriori 

Fonte: cálculo realizado pelo autor com o uso do software G-Power 3.1 
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Ao analisar os dados com o uso do software SPSS 22,  foi possível constatar 

que a maioria dos respondentes eram do sexo feminino (69,2%) como demonstra a 

Tabela 1. 

Tabela 1: Demonstrativo de gênero dos respondentes 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

 Masculino 
37 30,8 30,8 30,8 

Feminino 
83 69,2 69,2 100,0 

Total 
120 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa 

 Também foi possível constatar que a maior parte dos respondentes são 

solteiros (53,3%), seguidos de respondentes casados (30,8%) conforme ilustrado na 

Tabela 2. 

Tabela 2: Demonstrativo de Estado Civil 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

 Solteiro 
64 53,3 53,3 53,3 

Casado 
37 30,8 30,8 84,2 

Separado 
9 7,5 7,5 91,7 

União Estável 
10 8,3 8,3 100,0 

Total 
120 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa 

 Em relação à Renda Bruta Mensal, é possível verificar que famílias com até 5 

Salários Mínimos de renda mensal correspondem a 58,3% da amostra conforme 

Tabela 3. 
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Tabela 3: Demonstrativo de Renda Bruta Mensal 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

 Menos de um SM 5 4,2 4,2 4,2 

de 1 a 3 SM 33 27,5 27,5 31,7 

de 3 a 5 SM 32 26,7 26,7 58,3 

de 5 a 7 SM 8 6,7 6,7 65,0 

de 7 a 9 SM 5 4,2 4,2 69,2 

de 9 a 11 SM 9 7,5 7,5 76,7 

acima de 11 SMa 28 23,3 23,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

a. SM = Salário Mínimo 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Com a Tabela 4 é possível perceber que os respondentes apresentam 

elevada frequência de visita ao supermercado, onde a frequência acumulada com 

até 6 dias por semana representa 92,5% do total de respondentes 

Tabela 4: Demonstrativo de visitas ao supermercado 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

 Todo dia 13 10,8 10,8 10,8 

Uma vez por Semana 56 46,7 46,7 57,5 

de 2 a 3 dias por Semana 34 28,3 28,3 85,8 

de 4 a 6 dias por Semana 8 6,7 6,7 92,5 

A cada 15 dias 8 6,7 6,7 99,2 

Uma vez por Mês 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 5: Avaliação Estatística das Assertivas 

Assertiva N 
Média Mediana Moda Desvio 

Padrão 
Variância Mínimo Máximo 

ER_1 120 3,0833 3,0000 3,00 ,75128 ,564 2,00 5,00 

ER_2 120 3,2417 3,0000 3,00 ,81988 ,672 1,00 5,00 

ER_3 120 2,4750 2,0000 2,00 ,84974 ,722 1,00 4,00 

ER_4 120 2,5333 2,0000 2,00 ,92521 ,856 1,00 5,00 

ER_5 120 3,3083 3,0000 4,00 ,87731 ,770 1,00 5,00 

ER_6 120 3,3250 4,0000 4,00 ,98870 ,978 1,00 5,00 

ER_7 120 3,3833 3,0000 3,00a ,88102 ,776 1,00 5,00 

ER_8 120 2,7750 3,0000 2,00 ,87411 ,764 1,00 5,00 

ER_9 120 2,3333 2,0000 2,00 ,75963 ,577 1,00 4,00 

ER_10 120 3,2833 3,0000 4,00 ,93650 ,877 1,00 5,00 

ER_11 120 2,3500 2,0000 2,00 ,80597 ,650 1,00 4,00 

ER_12 120 2,1333 2,0000 2,00 ,76623 ,587 1,00 4,00 

SAT_1 120 2,4083 2,0000 2,00 ,80436 ,647 1,00 4,00 

SAT_2 120 2,1250 2,0000 2,00 ,65546 ,430 1,00 4,00 

SAT_3 120 2,7917 3,0000 2,00 ,90652 ,822 1,00 5,00 

SAT_4 120 2,4667 2,0000 2,00 ,79846 ,638 1,00 4,00 

SAT_5 120 2,7917 3,0000 2,00 ,92487 ,855 1,00 5,00 

SAT_6 120 2,3667 2,0000 2,00 ,82943 ,688 1,00 4,00 

SAT_7 120 2,9917 3,0000 3,00 ,79384 ,630 1,00 5,00 

SAT_8 120 2,9250 3,0000 3,00 ,77960 ,608 1,00 4,00 

R_1 120 2,1250 2,0000 2,00 ,77310 ,598 1,00 4,00 

R_2 120 2,2167 2,0000 2,00 ,79053 ,625 1,00 5,00 

R_3 120 2,5167 2,0000 2,00 ,82994 ,689 1,00 4,00 

R_4 120 2,0417 2,0000 2,00 ,69083 ,477 1,00 4,00 

R_5 120 2,3500 2,0000 2,00 ,96711 ,935 1,00 4,00 

Fonte: dados da pesquisa analisados pelo SPSS 22 

 

4.1 Teste de Aderência à Distribuição Normal 

Com o uso do software SPSS 22 foi possível verificar se a amostra tinha 

aderência a distribuição normal (média 0 e desvio padrão 1) abrangem o Teste de 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilks (FIELD, 2013) ilustrado na Tabela 6. Se o 

teste não for significativo (p > 0,05) estabelece que a amostra não difere de forma 

significativa da distribuição normal.  
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Tabela 6: Testes de Normalidade 

Assertiva 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

ER_1 ,252 120 ,000 ,838 120 ,000 

ER_2 ,249 120 ,000 ,874 120 ,000 

ER_3 ,270 120 ,000 ,861 120 ,000 

ER_4 ,268 120 ,000 ,877 120 ,000 

ER_5 ,226 120 ,000 ,881 120 ,000 

ER_6 ,269 120 ,000 ,874 120 ,000 

ER_7 ,225 120 ,000 ,886 120 ,000 

ER_8 ,237 120 ,000 ,867 120 ,000 

ER_9 ,311 120 ,000 ,833 120 ,000 

ER_10 ,228 120 ,000 ,889 120 ,000 

ER_11 ,343 120 ,000 ,806 120 ,000 

ER_12 ,319 120 ,000 ,823 120 ,000 

SAT_1 ,352 120 ,000 ,789 120 ,000 

SAT_2 ,426 120 ,000 ,652 120 ,000 

SAT_3 ,275 120 ,000 ,839 120 ,000 

SAT_4 ,346 120 ,000 ,790 120 ,000 

SAT_5 ,221 120 ,000 ,885 120 ,000 

SAT_6 ,346 120 ,000 ,802 120 ,000 

SAT_7 ,263 120 ,000 ,866 120 ,000 

SAT_8 ,263 120 ,000 ,846 120 ,000 

R_1 ,348 120 ,000 ,791 120 ,000 

R_2 ,308 120 ,000 ,838 120 ,000 

R_3 ,267 120 ,000 ,859 120 ,000 

R_4 ,366 120 ,000 ,747 120 ,000 

R_5 ,291 120 ,000 ,846 120 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

Fonte: dados da pesquisa analisados pelo SPSS 22 

 
Como os dados não são aderentes a distribuição normal, reforça a 

possibilidade do uso de matriz de correlações para a Modelagem de Equações 

Estruturais. 
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4.2 Modelo Estrutural 

 O primeiro passo para a avaliação das regressões múltiplas pelo SmartPLS 

3.0 foi a montagem do modelo estrutural, mostrando as relações entre as Variáveis 

Latentes e os Indicadores. Com o modelo ilustrado na Figura 5, a Intenção 

Comportamental assume papel de Variável Dependente com 5 indicadores, sendo a 

Satisfação composta por 8 indicadores e a Orientação Relacional com 12 

indicadores, ambas desempenhando o papel de Variável Independente. 

Figura 5: Modelo Estrutural – Primeira Rodada 

 

Fonte: saída de dados do SmartPLS 3.0 
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 Com o modelo devidamente montado com as variáveis latentes e seus 

indicadores, promoveu o cálculo do algoritmo do SmartPLS. Adotando o critério de 

que as cargas fatorais deveriam possuir valores superiores a 0,7, foram retirados os 

seguintes indicadores: 

1) VL Orientação Relacional: ER_1, ER_2, ER_5, ER_6, ER_7, ER_8, ER_9, 

ER_10, ER_12; 

2) VL Satisfação: SAT_2, SAT_3, SAT_5, SAT_6; 

3) VL Intenção Comportamental: R_1, R_4. 

Com a retirada dos indicadores, o modelo ficou ajustado como mostra a figura 

6. 

Figura 6: Modelo Estrutural Ajustado 

 

Fonte: saída de dados do SmartPLS 3.0 
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Figura 7: Modelo ajustado com as Cargas Fatoriais 

 

Fonte: saída de dados do SmartPLS 3.0 

 

A Tabela 6 mostra a carga fatorial de cada indicador do modelo estrutural 

ajustado, com valores superiores a 0,7 conforme indicado por. É possível observar 

que as cargas fatoriais são superiores as cargas cruzadas como destacado na 

Tabela 6. 

Tabela 6: Cargas Fatoriais 

  
Intenção 
Comportamental Orientação Relacional Satisfação 

R_2 0.766 0.013 0.123 

R_3 0.785 0.224 0.183 

R_5 0.859 0.114 0.276 

ER_11 0.136 0.852 0.457 

ER_3 0.141 0.791 0.418 

ER_4 0.092 0.726 0.437 

SAT_1 0.206 0.445 0.752 
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SAT_4 0.251 0.526 0.866 

SAT_7 0.186 0.330 0.709 

SAT_8 0.169 0.403 0.798 

Fonte: saída de dados do SmartPLS 3.0 

 

 Com esse ajuste, foi possível avaliar a Validade Convergente do modelo, 

considerada adequada, pois os itens apresentaram cargas fatoriais significantes e 

variância média extraída (AVE) superior a 0,5 conforme mostra a tabela 7. Também 

foi possível constatar que o modelo apresentou Validade Discriminante, pois a raiz 

quadrada da variância média extraída (AVE) também chamada de Critério de Fornell 

Lacker é superior às correlações entre as VL. 

 Outro ponto a destacar é que a Confiabilidade Composta é superior a 0,8 

sendo recomendados valores superiores a 0,7. O alfa de Cronbach também se 

mostra adequado, pois é superior a 0,7, embora esse critério não seja fundamental 

para a análise. 

 

Tabela 7: Critério de Fornell Lacker e demais índices 

  
Intenção 
Comportamental 

Orientação 
Relacional Satisfação 

Intenção 
Comportamental 0.804   

Orientação Relacional 0.156 0.791  

Satisfação 0.263 0.554 0.783 

Cronbach's Alpha 0.749 0.699 0.791 

rho_A 0.827 0.701 0.812 

Composite Reliability 0.846 0.834 0.863 

Average Variance 
Extracted (AVE) 0.647 0.626 0.614 

Fonte: saída de dados do SmartPLS 3.0 
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4.3 Modelo de Mensuração 

 Com o ajuste do modelo estrutural, passou se a avaliação do modelo de 

mensuração com o cálculo do bootstrap para verificação dos demais indices e 

avaliação das hipóteses propostas. Na figura 8 é possível avaliar que a estatística T 

é superior ao valor de 2,57 a 1% o que leva a aceitar as duas hipóteses propostas. 

Figura 8: Modelo ajustado com as Cargas Fatoriais 

 

Fonte: saída de dados do SmartPLS 3.0 

 

 A tabela 8 mostra que existe uma baixa multicolinearidade 1 (VIF =1,000) o 

que pode inferir em adequação do ajuste, pois de acordo com Healey (2014) os 

valores devem ser inferiores a 10. 

 

                                                           
1 VIF = fator de inflação da variância 
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Tabela 8: Valores do Boostrap 

 

H1 
Orientação Relacional -> 

Satisfação 

H2 
Satisfação -> Intenção 

Comportamental 

VIF 1.000 1.000 

f² 0.442 0.074 

Beta ou 
coeficiente 
estrutural 0.554 0.263 

Desvio Padrão 0.078 0.083 

Valor T 7.080 3.149 

p valor 0.000 0.002 

R² 0.307 0.069 

R² Ajustado 0.301 0.061 

Fonte: saída de dados do SmartPLS 3.0 com valores p estimados por bootstrap com 

5000 reamostragens.  

 

  Outro ponto a observar na Tabela X é que a H1 apresenta efeito de tamanho 

(f²) grande, fato este corroborado pelo R² e R² Ajustado, demonstrando a 

importância do construto orientação relacional para o Modelo. Na H2, tem efeito de 

tamanho relativamente médio e baixo R² e R² Ajustado, o que mostra uma relação 

entre Satisfação e Intenção Comportamental relativamente média. 
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4.4 Resultados e Discussões  

No teste realizado existe uma relação positiva entre orientação relacional e 

satisfação, o que confirma a primeira hipótese do trabalho demonstrando que a 

orientação relacional com o consumidor tem grande importância para que a 

satisfação seja atingida com êxito. A teoria já demonstrava indícios de que a relação 

poderia ser positiva, pois se a empresa cria uma orientação relacional com cliente e 

consequentemente o cliente aceita ter uma relação com a empresa gerando 

contentamento com a empresa e satisfação pelos produtos e serviços 

disponibilizados pela empresa. 

Conforme os testes foram sendo realizados foram demonstrando o que já era 

esperado da primeira hipótese, pois os autores citados no referencial teórico 

demonstravam a ligação que a orientação relacional tem com a satisfação do 

consumidor, tanto no curto quanto em longo prazo citado por Bolton (1998) e Giese 

e Cote (2002). 

Durante o teste da segunda hipótese houve uma relação positiva também 

sobre a satisfação e a intenção comportamental, o que também confirma a segunda 

hipótese do trabalho, porém a relação da satisfação e a intenção comportamental é 

relativamente média. A teoria demonstrou aceitação da satisfação com a intenção 

comportamental, mas alguns autores alertaram que a satisfação baixa poderia não 

levar a intenção comportamental do consumidor como Froemming (2000) e Oliver 

(1997). 

Era de ser esperar isso da segunda hipótese, pois consumidores não mantém 

o mesmo nível de satisfação por longo prazo, existe uma variância de satisfação 

quando consumidores adquirem produtos da empresa ou algum serviço da empresa 

é prestado para os consumidores. Isso leva a refletir sobre consumidores que estão 

em um alto nível de satisfação que podem ter a intenção de recomendar a empresa 

e ser leal por um longo prazo, como também pode ter um cliente que foi satisfeito 

por um curto prazo e não fez nenhuma recomendação da empresa para familiares e 

amigos e, consequentemente não se tornou consumidor leal para a empresa. 
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5. CONCLUSOÊS 

 Os resultados apresentados nesta pesquisa confirmam a expectativa inicial, 

assim as duas hipóteses foram aceitas, a hipótese 1 foi analisada e teve um efeito 

grande na pesquisa, concluindo que quanto mais pronunciada a orientação 

relacional maior é a satisfação, já a hipótese 2 teve um efeito relativamente médio 

baixo, assim poderemos concluir que quanto maior é a satisfação, maior é a 

intenção comportamental. 

 Conclui-se através da pesquisa realizada que a maior parte dos entrevistados 

(cerca de 92,5%) apresentam uma elevada frequência de visita ao supermercado, 

onde a frequência acumulada com até 6 dias por semana, isso confirma a orientação 

relacional do consumidor com o varejo supermercadista. 

 De acordo com a pesquisa realizada, os varejistas supermercadistas devem 

se esforçar mais para atingir o encantamento do consumidor, elevando a sua 

satisfação no maior nível, pois só assim poderão ter consumidores leais e 

consequentemente uma maior intenção de recomendar dos consumidores. 

 Como desafios para novas pesquisas, a orientação relacional do consumidor 

pode representar um objeto de estudo para o desenvolvimento de consumidores 

com um maior grau relacional. 
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