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CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 Tema 
 

 

Uma nova forma de garantia está começando a se tornar muito comum no mercado. É a 

chamada garantia estendida ou complementar, oferecida a quem adquire produtos duráveis (veículos, 

eletrodomésticos ou artigos de informática, por exemplo). 

 

Sempre que adquire um produto ou contrata um serviço, o consumidor deve ter suas 

expectativas correspondidas, no que diz respeito à sua quantidade, qualidade e eficiência. Essa é a 

garantia legal, conforme a legislação no artigo 261 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que 

estipula 30 dias de garantia para produtos não-duráveis (alimentos, cosméticos, etc.) e 90 para 

produtos duráveis.  

 

Além deste tipo de garantia, a maioria dos produtos conta também com a garantia contratual, 

oferecida pelo fabricante, via termo de garantia, no qual devem estar explicados quais são o prazo e o 

lugar em que ela deve ser exigida. A garantia estendida visa a garantir o produto por um prazo além 

da garantia legal e da contratual. 

 
A resolução de número 122 da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), de 03 de maio 

de 2005, regulamentou a oferta de extensão de garantia como oferta de seguro de garantia estendida, 

quando da aquisição de um bem ou durante a vigência de sua garantia original (contratual) de fábrica 

(SUSEP, 2005). Por esta resolução, somente as seguradoras estão autorizadas a oferecer a extensão de 

                                                 
1 ART. 26  Código Defesa do Consumidor – O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis; 
II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis. 
§ 1º – Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. 
§ 2º – Obstam a decadência: 
I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa 
correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; 
II – (VETADO). 
III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. 
§ 3º – Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. (LEI Nº 8.078, DE 11 DE 

SETEMBRO DE 1990. - Código de Defesa do Consumidor, disponível em   http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm, acessado em 
31/05/2009). 
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garantia, sendo o consumidor final o segurado, a empresa responsável pela comercialização, ou 

fabricação dos bens, o estipulante e, a extensão de garantia o contrato cuja vigência inicia-se após o 

término da garantia original de fábrica e, que possui as mesmas coberturas previstas nessa garantia 

podendo, facultativamente, haver a inclusão de novas coberturas, desde que não enquadradas em 

outros ramos específicos de seguro.  

 

O contrato de seguro de garantia estendida poderá admitir, para fins de indenização, mediante 

acordo entre as partes, as hipóteses de pagamento em dinheiro, reposição ou reparo da coisa (SUSEP, 

2005). Apesar da regulamentação da oferta ter ocorrido somente em 2005, desde 1998 este tipo de 

serviço é oferecido aos consumidores. 

 

No Brasil, as montadoras de automóveis foram pioneiras em oferecer a garantia estendida aos 

seus clientes, exemplo seguido por todas as empresas varejistas de eletro/eletrônicos, que enxergaram, 

neste segmento, uma nova fonte de gerar receitas e aumentar seus lucros. Segundo Maronick (2007), 

indústrias automobilísticas começaram a vender garantias estendidas como forma de diferenciação de 

sua marca. Estudos apontam que o percentual de compra de garantias estendidas varia de 20%, sobre 

a venda de automóveis, a 75%, sobre a venda de produtos eletro-eletrônicos e utilidades duráveis para 

o lar. (DESAI, PADMANABHAN, 2004). 

 

Em todas as situações de compra de um bem do tipo eletro-eletrônico, os vendedores de 

empresas varejistas prontamente oferecem o serviço de garantia estendida, defendendo como este 

serviço pode ser um excelente negócio para o cliente. Entre as mensagens que os vendedores passam 

a seus consumidores, estão às vantagens de (MARONICK, 2007): 

 

• Economia: os preços das garantias serão mais baixos que o reparo do produto e, um 

reparo, poderá ser utilizado quantas vezes forem necessárias dentro do período de cobertura; 

• Tranquilidade/Comodidade: não é necessário procurar assistências e comparar 

orçamentos, já que está tudo incluído no serviço; 

• Qualidade: assistências técnicas referenciadas serão responsáveis pela manutenção. 
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Por outro lado, relatórios de comportamento do consumidor americano apontam que as 

garantias estendidas são um desperdício de dinheiro, simplesmente porque a maioria dos produtos 

tende a não apresentar problemas durante os anos de cobertura (BRADFORD, 2007).  

 

Por décadas, o Consumer Reports National Research Center estuda a experiência de milhões 

de consumidores com milhares de produtos, e atestam que a maioria dos produtos oferecidos são 

muito confiáveis. De acordo com tais pesquisas, a probabilidade de que um aparelho de grande porte, 

como uma TV de 36 polegadas ou câmera digital, quebre em quatro anos de uso é de apenas 8%. O 

quadro a seguir demonstra esta probabilidade por tipo de produto (CONSUMER REPORTS, 2007). 

 

Tabela 1 – Probabilidade de Reparos por Categoria de Produtos 
 

Probabilidade de necessitar reparos em 3 ou 4 anos de uso 

Produto %Reparo 

Computador do tipo Notebook 43% 

Refrigerador do tipo Side By Side 37 

Computador do tipo Desktop 31 

Máquina de Lavar Roupa  – abertura pela frente 29 

Aspirador de Pó 23 

Máquina de Lavar Roupa – abertura por cima 22 

Máquina de Lavar Louças 21 

Refrigerador de 3 portas 20 

Forno Elétrico 19 

Fogão do tipo Cooktop a gás 17 

Micro-Ondas 17 

Secadora de Roupas 15 

Filmadora Digital 13 

Fogão do tipo Cooktop elétrico 11 

Câmera Digital 10 

TV: 30- 36 polegadas 8 

TV: 25- 27 polegadas 6 
        Fonte: Consumer Reports National Research Center, 2007. 

 

Apesar deste quadro tão desfavorável ao cliente para a compra de garantia estendida, a venda 

deste serviço está crescendo de forma acelerada como será explicado na próxima seção.  

 

Se o cenário não é favorável ao cliente, o quadro muda completamente se levarmos em conta 

os resultados das empresas varejistas e das seguradoras. Desde que as garantias estendidas não são 
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utilizadas em grande escala, as margens de lucro sobre elas é muito elevada, podendo chegar a 80%. 

Durante o ano de 2004, em duas empresas americanas 100% do lucro operacional foi proveniente da 

receita destas vendas (BRADFORD, 2007). 

 

1.2 Justificativa do tema  
 
 

Conforme mencionado muitas empresas têm obtido resultados operacionais expressivos com 

a comercialização da garantia estendida e exploram a venda de tal serviço no ato da compra ou após o 

processo de compra, entrando em contato com o cliente para realizar uma oferta pós-venda.  

 

Uma empresa varejista brasileira, com sede no Rio de Janeiro, cujo faturamento em 2006 foi 

de 1.6 bilhões de Reais, possui uma taxa de comercialização de extensão de garantia de 30% das 

vendas. Ela registrou no seu resultado do primeiro trimestre de 2007 o crescimento de 37,6% da 

venda de serviços, impulsionadas por uma maior participação das vendas com garantia estendida, 

bem como a venda de novos serviços, tais como, recargas de celulares, seguro residencial e de 

celulares (GLOBEX, 2007).  

 

Em comunicado eletrônico de outra rede de varejo brasileira, foi destacado que “cerca de 

60% dos check-out de produtos eletrônicos, resultam na venda de extensão de garantia”. No mesmo 

comunicado, a seguradora desta empresa divulgou que a “participação da garantia estendida 

representa 99% dos negócios da seguradora, representando mais de 300 milhões de contratos” 

(KALUNGA, 2006). 

 

O varejo nacional segue os mesmos caminhos do varejo americano, onde a contribuição da 

venda de garantia estendida na margem operacional chega a ter um peso de praticamente 100%, no 

caso da rede Circuit City Store, e de 50%, no caso da rede Best Buy, conforme pesquisas de 2004, 

divulgadas por Bradford (2007). 

 

A parceria entre seguradoras e varejo tem se mostrado um grande sucesso. Ao mesmo tempo 

em que as lojas se tornam um importante canal de distribuição alternativo para as seguradoras, os 

produtos financeiros trazem ao varejo uma parte da rentabilidade perdida com o aumento da 
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concorrência. O seguro de garantia estendida, que amplia o período de proteção dado pelo fabricante, 

é o que mais tem crescido. São seguros que custam cerca de 10% do valor do bem adquirido e 

oferecem ao consumidor a extensão da garantia de fábrica. Em 2007, esse seguro movimentou no 

Brasil prêmios de R$ 1,33 bilhão, com apenas sete seguradoras atuando neste mercado. 

 

Em entrevista a Gazeta Mercantil (BUENO, 2008), o diretor executivo da Unibanco AIG 

Seguros, afirmou que as “vendas cresceram cerca de 20% em 2007, para R$ 1,2 bilhão, seguindo a 

rota do varejo”. Segundo este mesmo executivo as “lojas venderam mais em razão da maior oferta de 

crédito e também pelos preços dos eletro-eletrônicos terem baixado”. O produto, acrescenta, tem uma 

boa margem para o varejista e isso serve de estímulo para focar a venda do seguro (Gazeta Mercantil, 

2008). 

Segundo estatística realizada pelo Jornal Gazeta Mercantil (2008), há no Brasil cerca de 20 

milhões de apólices de garantia estendida. Em termos de quantidade, o aparelho celular foi o produto 

que mais demandou o seguro em 2007. Em segundo lugar estão os produtos de linha branca 

(refrigeradores, fogões, etc.), linha marrom (som e imagem) e móveis.  

A venda de garantia está se tornando um bom negócio nos últimos tempos para empresas 

varejistas. As redes de varejo ganham cada vez mais espaço no mercado quando o assunto é venda de 

seguros. Com uma ampla rede de distribuição e custos menores, o varejo é hoje um canal de 

distribuição mais eficiente do que muitos bancos, porque aproveita o fortalecimento da renda das 

classes D e E2 nos últimos anos, para oferecer uma ampla gama de produtos nunca antes consumidos 

por esse segmento. Mas qual é a explicação que existe para este sucesso? Qual é a razão ou os 

                                                 
2 Classificação Sócio-Econômica de Consumidores brasileiros, segundo a ABA/ABIPEME(Associação Brasileira de 
Anunciantes e Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado) de 1991. O método empregado por tais 
associações utiliza e pontua variáveis discriminadoras como: grau de instrução do chefe da família e: número de itens 
possuídos de televisão à cores, rádio, banheiro, automóvel, empregada mensalista, aspirador de pó, máquina de lavar 
roupa, vídeo cassete e geladeira. De acordo com a pontuação obtida a segmentação foi efetuada da seguinte forma: 

Classe Descrição  Pontuação 
A Alta ou Rica >= 35 
B Média Alta >= 21^ <= 34 
C Média  >=10 ^ <=20 
D Pobre >= 5 ^ <= 9 
E Muito Pobre < 5 

    Fonte: Mattar (1995) 
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motivos que levam os consumidores a comprar tal tipo de serviço? Buscando as explicações para esse 

fato, surgiram lacunas na literatura que serviram de inspiração para o presente estudo. 

 
1.3 Problema geral de pesquisa 

 
 

Em função dos números expressivos de receitas obtidas pelo mercado varejista, apresentados 

na seção anterior, com a comercialização da garantia estendida e, diante da pouca literatura disponível 

tratando sobre o tema com relação ao consumidor brasileiro, explorar este assunto torna-se relevante 

para a área de marketing. Assim, o objetivo do presente estudo é contribuir para o conhecimento do 

comportamento do consumidor brasileiro, identificando os principais motivos que os levam a comprar 

ou rejeitar a oferta de garantia estendida realizada durante a compra de um produto.   

 

Tendo-se presente a contextualização e justificativa apresentada, o principal motivador da 

pesquisa é a relevância do tema para área de Marketing, já que existem lacunas na literatura brasileira 

tratando do assunto. 

  

Visando limitar o escopo do trabalho para aumentar seu rigor e relevância, foi escolhido 

analisar somente os consumidores de produtos da linha branca, que são eletrodomésticos de grande 

porte (fogões, refrigeradores, lavadoras automáticas, lavadoras semi-automáticas, fornos de 

microondas, coifas, depuradores de ar, lava-louças, condicionadores de ar domésticos, caves de 

vinhos domésticas), e da linha marrom (televisão, aparelho de áudio, vídeo e som, computadores e 

similares). Os eletrodomésticos destas categorias foram escolhidos por serem bens de consumo, de 

alto valor e com vida útil longa, além de representarem a maior parte de garantias estendidas vendidas 

no comércio varejista. 

 

Desta forma, o problema desta pesquisa é identificar: Quais os principais fatores que 

influenciam na decisão de compra de garantia estendida de produtos da linha branca e da linha 

marrom no Brasil? 
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1.4 Questões específicas de pesquisa  
 

Chen et al. (2008) demonstraram que consumidores compram garantias estendidas como um 

seguro para cobrir riscos relacionados com uma possível futura troca e cobrir incertezas. Para estes 

autores, a compra de um seguro para um bem promove uma excelente oportunidade para entender o 

comportamento do consumidor sob incertezas. Para estes autores, a compra de seguros obriga o 

consumidor a analisar a probabilidade da perda do seu bem, a magnitude desta perda e, desta forma, 

tome sua decisão baseada na percepção de risco e do premio que será cobrado para suprir esta perda.  

 

Diante destas afirmações esta pesquisa pretende: 

 

� Verificar a relevância das variáveis tabuladas na decisão de compra de uma garantia 

estendida; 

 

� Identificar as variáveis que possuem relação com a decisão de compra de uma garantia 

estendida; 

 

� Elaborar uma estrutura de análise com a finalidade de avaliar a decisão de compra de 

garantia estendida a partir dos resultados levantados, no sentido de aplicar em estudos futuros 

sobre o tema. 
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1.5 Estrutura da dissertação  
 
 

O estudo está estruturado em cinco capítulos. Para além deste capítulo introdutório sobre o 

tema, a relevância do estudo e, os objetivos da pesquisa, a presente dissertação possui mais quatro 

capítulos. O CAPÍTULO 2 contém o referencial teórico que apresenta o levantamento bibliográfico 

feito para sustentar as teorias apresentadas. Neste capítulo são descritos os conceitos que embasaram 

o estudo, bem como as hipóteses da pesquisa.  

 

O CAPÍTULO 3 aborda o método que foi utilizado nesta pesquisa. Para atingir o objetivo foi 

feita uma pesquisa qualitativa com o objetivo de captar o significado dos comportamentos e as ações 

dos consumidores, e, uma pesquisa quantitativa como instrumento de coleta de dados para a 

construção das analises.  O CAPÍTULO 4 trata da análise dos resultados da pesquisa quantitativa e a 

interpretação do modelo apurado. O CAPÍTULO 5 faz o fechamento da dissertação. É o capítulo 

dedicado a conclusão, onde são delineadas as considerações finais sobre o trabalho e as limitações 

deste estudo, apontando sugestões para estudos complementares.  
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CAPÍTULO 2 -  REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
A literatura sobre garantias estendidas é relativamente pequena. No Brasil não foi possível 

destacar nenhum artigo específico sobre o tema. Em pesquisas na literatura estrangeira foi possível 

destacar alguns autores que demonstraram como consumidores racionalizaram a compra da garantia 

estendida com base em variáveis de segmentação como: aversão a risco, demografia e taxas de 

utilização. 

 

2.1 A Garantia Estendida 
 

O Código de Defesa do Consumidor Brasileiro (CDC) estabelece uma garantia legal de no 

mínimo 30 dias para produtos ou serviços não duráveis e no mínimo de 90 dias para produtos ou 

serviços duráveis, durante os quais os produtos serão próprios e adequados ao consumo e uso a que se 

destinam, não acarretando riscos à saúde e segurança do consumidor (NUNES, 2000; 

GARCIA,2007). O fornecedor e/ou fabricante pode oferecer uma garantia contratual, complementar à 

legal, conferida mediante termo escrito, superior à legal, pelo prazo que lhe convier. (NUNES, 2000).     

  

Segundo Conselho Nacional de Seguros Provados, a Extensão de Garantia (garantia estendida) 

significa um contrato cuja vigência inicia-se após o término da garantia original (contratual) de 

fábrica e que possui as mesmas coberturas previstas nessa garantia, podendo, facultativamente, haver 

a inclusão de novas coberturas, desde que não enquadradas em outros ramos específicos de seguro 

(Resolução 122 de 2005 do Ministério da Fazenda, Conselho Nacional de Seguros Privados). 

 

Assim, um aspecto importante da garantia estendida é o fato de que ela só tem efeito após a 

expiração da garantia do fabricante. Muitas garantias são descritas erradamente como “Três anos de 

garantia” ou “Cinco anos de garantia”, já que elas não têm validade logo após a compra, desta forma 

só cobrem dois ou quatro anos, considerando o prazo do fabricante de, por exemplo, um ano.  

 

A durabilidade de um produto ou de um componente específico de um produto é o tempo que 

ele aguenta quando utilizado sob condições normais e anormais. Está associado ao projeto e uso de 

materiais apropriados para a aplicação e uso do produto. Confiabilidade é o termo utilizado para 

descrever a habilidade de um produto de continuar a operar ou desempenhar a sua função. Uma 
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máquina de lavar roupa que às vezes não centrifuga é tida como não confiável. Já uma máquina de 

lavar roupa que não funciona após algumas utilizações é tida como não durável (TWIGG-FLESNER, 

2002). Dentro do período de garantia legal ou contratual, qualquer um dos casos dá ao consumidor o 

direito de solicitar o reparo sem ônus. O mesmo ocorrerá durante o período de garantia estendida.       

 

A garantia estendida pode ser ofertada ao consumidor pelo fabricante do bem, pelo varejista, 

por empresas especializadas em garantias e ainda pelas companhias de cartão de crédito, quando o 

produto adquirido é pago por meio do cartão em questão.  Esta variedade de ofertas pode confundir os 

clientes. Isto ocorre principalmente quando os clientes compram um produto com cartão de crédito e 

são persuadidos pelos varejistas a comprar a garantia estendida comercializada por eles, sem perceber 

que estão adquirindo duas coberturas de garantias estendida válida para períodos sobrepostos. 

Adicionalmente, além das proteções previstas no CDC para um grande número de falhas, alguns 

seguros residenciais fornecem alguma proteção para reparar itens defeituosos de eletrodomésticos 

existentes na residência segurada. 

 

Em alguns casos as garantias podem ser compradas após a compra do bem (compra não 

vinculada), contudo a maioria das compras de garantias estendidas ocorrem nos mesmos 

revendedores, e na mesma hora, que os consumidores compram o bem. Na média, um terço das 

compras de produtos duráveis são efetuadas em conjunto com a compra da garantia estendida, 

segundo Chen (2007) elas são atrativas para consumidores porque alimentam a promessa de proteção 

contra o custo de falhas mecânicas após a garantia normal do fabricante, expirar. 

 

De acordo com estudo de Desai e Padmanabhan (2004), nos Estados Unidos 20% das compras 

de automóveis são feitas em conjunto com garantias estendidas, e cerca de 75% da compra de 

produtos eletrônicos e bens duráveis também são efetuadas em conjunto com tal serviço. Apesar da 

maioria das garantias estendidas serem vendidas para automóveis, produtos eletrônicos e bens 

duráveis de utilidade doméstica, elas estão atualmente sendo oferecidas em mercados eletrônicos 

americanos para qualquer tipo de produto, desde bicicletas até jóias (O’HARA, 2006). 

 

A principal razão da exploração da venda de garantias estendidas pelos varejistas é a margem 

de lucro que tal serviço proporciona para a empresa. Enquanto produtos considerados caros para o 
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consumidor - como televisores de LCD, Refrigeradores, Máquinas de Lavar - oferecem margem de 

lucro abaixo dos 15%, garantias estendidas podem oferecer margens de lucro entre 60% e 90% 

(NOEL, 2001) e, desta forma, podem representar mais de 70% do lucro do varejista (BAIRD e 

BENADY, 1996). 

 

Para Lutz et al (1995), os varejistas sinalizam que seus produtos são seguros e assim 

conseguem aumentar suas vendas, consequentemente aumentando seus lucros. 

 
O preço das garantias geralmente é proporcional ao preço do bem, usualmente entre 10-30% 

do preço do produto, dependendo da categoria do produto.  Analistas da indústria argumentam que os 

preços das garantias, vinculadas ao preço do produto permitem que os valores dos serviços possam 

variar de acordo com os valores do bem, mantendo sempre a mesma relação entre o preço dos dois 

(TWICE, 2007).  Desta forma, se o bem se torna mais barato, o custo de repará-lo ou trocá-lo também 

será mais barato, e assim, custará menos oferecer a garantia.   

 

Para as categorias de produto, cujas as vendas são feitas por varejistas, o contato direto com o 

consumidor permitiu um crescimento de receitas significativo proveniente das vendas de garantias.  

Devido ao lucro substancial resultante da venda de garantias estendidas, o papel principal da venda de 

várias categorias de produtos está, gradualmente, abandonando o objetivo de gerador de receitas para 

passar a ser vendedor de garantias.  Um ponto interessante no caso é que são mercados de bens 

duráveis e produtos eletrônicos, nos quais a maioria das vendas é feitas por empresas varejistas que 

não dependem da marca do produto para oferecer o serviço. Isto é um contraste com a indústria 

automobilística onde a relação é exclusiva e integrada (HEESE, 2008). 

 
Dado a crescente importância deste tipo de serviço, servindo como uma engrenagem para 

aumentar os lucros de empresas varejistas, é importante para tais empresas entenderem como, quando 

e porque consumidores compram garantia estendida. Com um bom entendimento destas questões, 

varejistas podem avaliar como oferecer seu portfólio de garantias estendida.  

 

Apesar da existência de literatura analítica sobre garantias estendidas, estudos empíricos não 

foram completamente explorados.  Dan e Fox (1985) conduziram um grupo de foco para coletar 
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dados que sugeriram que consumidores avaliam a compra de garantias estendidas para promover uma 

segurança contra perdas catastróficas.  

 

Não existem estudos investigando a percepção dos consumidores sobre o que representa a 

garantia estendida, especialmente aquelas oferecidas pelos varejistas. Estas percepções são 

importantes porque fazem com que o consumidor pense em três aspectos (MARONICK, 2007): 

 

(1) Sobre a confiabilidade do produto que está sendo comprado;  

(2) Se existe uma garantia de fábrica (e se é fácil obter informações sobre ela) e; 

 (3) julgamento sobre o beneficio adicional da garantia estendida que está sendo oferecida.  

Uma parte do julgamento do consumidor se refere à determinação se a garantia estendida é 

realmente uma extensão da garantia de fábrica ou se parcialmente duplica a garantia de fábrica. 

 

De acordo com a literatura existente, garantias de produtos possuem três funções primárias, as 

duas primeiras são em relação ao consumidor e a última é com relação ao vendedor: 

 
 

• Sinalização 

Uma corrente de estudos sobre garantias tem investigado a garantia como sendo um sinal de 

confiabilidade do produto.  Como descrito por Boulding e Kirmani (1993), somente fornecedores de 

produtos de alta qualidade podem oferecer garantias abrangentes, indicando que os fornecedores de 

produtos de baixa qualidade não podem fazer o mesmo, já que não poderiam sustentar o custo de 

reclamações de garantias de produtos que quebram com freqüência. 

 

Outra forma de perceber os sinais enviados pelas garantias é o que Beales et al. (1981) e 

Weiner (1985) estudaram. Dizem que o consumidor não consegue julgar, apenas por inspeção, se um 

produto é ou não confiável. Neste caso, a duração da garantia pode sinalizar para o consumidor a 

qualidade do produto. Em outras palavras, o que Darby e Karni (1973) chamam de “credencial” de 

qualidade. 

 

Como pontuado por Agrawal et al. (1996), consumidores tendem a considerar as garantias 

mais abrangentes como indicativo de superioridade da qualidade da marca e, que os consumidores 
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parecem acreditar que as garantias funcionam como um sinal preciso sobre a confiabilidade de uma 

marca. Ou seja, a função de sinalização orienta o consumidor sobre a confiabilidade do produto 

(SPENCE, 1977). 

 

• Seguro 

Uma outra corrente de estudos focou a informação da garantia como uma maneira do 

consumidor reduzir seu risco.  O objetivo destas pesquisas é que a garantia de um produto fornece aos 

consumidores um meio de redução do risco, uma vez que, se o produto não corresponder às 

expectativas, o consumidor tem garantias de que uma solução é possível (MARONICK, 2007). 

 

Além disto, garantias são vistas como um método efetivo de redução de riscos para: produtos 

novos e tecnologicamente complexos (SHIMP e BEARDEN, 1982) e; para produtos em estágios 

iniciais de seu ciclo de vida, quando o conhecimento do consumidor e a penetração no mercado do 

produto ainda são baixos (AGRAWAL et al., 1996). 

 

Outros autores mostraram a relação entre dados demográficos e o uso de garantias como 

mecanismo de redução de risco. Kelly e Conant (1991) demonstraram que consumidores de baixa 

renda, baixa educação, grandes famílias estão mais propensos a comprar garantia, como esforço para 

redução de riscos financeiros e risco de desempenho. 

 

Evidências também sugeriram que compradores tendem a comprar garantias se o preço do 

produto for muito alto (KELLY et al., 1988). Esta visão de garantias estendidas, como sendo uma 

apólice de seguro, contra futuros reparos está consistente com o que o mercado menciona como 

benefícios de uma garantia estendida: "proporcionar paz de espírito e liberdade de futuros gastos 

financeiros caso o produto requeira reparos" (KEEFE, 2003). 

 

Em outras palavras a função de seguro da garantia estendida oferece proteção ao consumidor 

caso ocorram falhas no produto, permitindo assim que o risco seja transferido para o vendedor, que 

geralmente é menos avesso ao risco (HEAL, 1977). 
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• Custo X Benefício 

Enquanto garantias de fábrica não são determinantes para o comportamento do consumidor 

durante uma compra, garantias estendidas são um componente a mais nas transações do varejo. 

Estudos realizados mostraram que garantias estendidas acrescentam 10% a 30% ao preço de venda 

nos Estados Unidos (MITCHELL, 2002) e mais de 50% ao preço de vendas no Reino Unido, (VIRR, 

2002). Numa cadeia varejista brasileira esta relação é 20% no ticket de venda.  

 

Além disto, garantias estendidas se tornaram um mercado em crescimento. Isto é verdade para 

varejistas de eletrônicos e bens de consumo, que vêm reportando que metade das vendas são 

acompanhadas de garantias estendidas (ROBERTSON, 2001). No caso de uma grande empresa 

varejista brasileira, a taxa de aceitação das vendas de garantias é de 40% em relação à venda de 

produtos que possuem garantias estendidas associadas. (GLOBEX, 2007) 

 

Um dos motivos para este fenômeno é que garantias estendidas representam uma grande fonte 

de lucratividade, com margens de lucro variando entre 40% e 77% (MENZIES, 2002). Como 

exemplo, Bradford(2007) citou a rede americana Best Buy, que comprova 50% de sua margem de 

lucro operacional proveniente da venda de serviços do tipo garantia estendida. 

 

Uma razão para estas margens elevadas é que pouquíssimos produtos cobertos pela garantia 

estendida retornaram ao varejista para uma troca ou conserto. Desta forma, devido às altas margens de 

lucro fornecidas pelas garantias estendidas, varejistas vêm as promovendo fortemente. Como 

percebido por Menzies (2002), mesmo quando varejistas não comissionam seus vendedores ou 

gerentes de lojas, bônus financeiros são frequentemente oferecidos aos funcionários com base na 

venda de garantias estendidas. 

 

No presente estudo é verificado como se dá a propensão dos consumidores em comprar 

garantias estendidas.  Chen et al (2007) notaram que, como a garantia é um tipo de seguro, os 

direcionadores fundamentais das compras pelos fornecedores incluem riscos futuros com custo de 

reposição ou reparo do produto.   
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A garantia estendida funciona como um seguro específico para reparar um produto que não 

possui mais a cobertura da garantia original de fábrica. Uma troca de produtos será efetuada no caso 

do produto não puder ser consertado. A esse respeito, garantias estendidas oferecem um benefício 

adicional ao consumidor, porque constituem um direito contratual para exigir reparação (TWIGG-

FLESNER, 2002).  É importante analisar como o consumidor entende estas mensagens e toma suas 

decisões de compra. 

 

2.2 O Comportamento do Consumidor na Compra de um Bem Durável 
 

A literatura recente explora como os consumidores tentam projetar o futuro quando irão 

comprar um bem durável. Melnikov (2001), Song e Chintagunta (2003), Carranza (2006), 

Gowrisankaran e Rysman (2007), Nair (2007) e, Gordon (2007) adotaram uma estrutura para analisar 

até que ponto o consumidor se preocupa. Tais pesquisadores mostraram que consumidores são 

estratégicos quando vão comprar um bem durável.  

 

Por exemplo, Melnikov (2001) propõe um método baseado em Rust (1987) para examinar 

como os consumidores se preocupam e, analisam estrategicamente o futuro, ao decidir em que 

momento poderão comprar impressoras para coincidir com os preços esperados.  Já Song e 

Chintagunta (2003) incorporaram a heterogeneidade dos consumidores para estudar a preocupação 

com as expectativas futura dos consumidores de câmeras digitais no que diz respeito a preços e 

marcas. Especificamente, eles examinaram o impacto da entrada das câmeras Sony no mercado, e 

como os consumidores mudam de opinião durante o ciclo de vida do produto. Gowrisankaran e 

Rysman (2007) e Gordon (2007) estudaram as atualizações e as repetições das decisões de compra 

dos consumidores.  

 

Outros estudos focaram na atitude em relação ao risco e exploraram a aversão a risco dos 

consumidores ao comprar novos produtos.  Oren e Schwartz (1988) e Chatterjee e Eliashberg (1989), 

consideraram como os riscos influenciam a taxa de adoção de um produto, mas Oren e Schwartz 

(1988) especificamente modelaram como os consumidores escolhem entre um novo produto e um 

produto já maduro no mercado. Os consumidores avessos a risco, por não conhecer o funcionamento 

do novo produto, atrasam a sua compra, aguardando a atualização de informações sobre o 

funcionamento do produto pelos consumidores que investiram na compra. 
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Para Chatterjee e Eliashberg (1989) foi permitida a variabilidade das informações, 

incorporando mais heterogeneidade dos consumidores no nível inicial de incerteza em direção a 

inovação do produto, estrutura de preferência do consumidor e variabilidade percebida da informação  

 

Chen (2007) pesquisou como a expectativa do preço de um contrato de garantia estendida 

pode modificar a estratégia do consumidor em comprar um produto e, consequentemente, a compra 

deste serviço.  

 

 As garantias estendidas têm um foco em reduzir as incertezas que envolvem a qualidade do 

produto, porque elas podem garantir ao cliente que seu produto será trocado, ou consertado em 

assistência técnica especializada ou ainda, que o cliente poderá ter seu dinheiro de volta caso seu bem 

não funcione como o esperado (TWIGG-FLESNER, 2002). 

 

Ou seja, um varejista que oferece uma garantia estendida pode estar enviando algumas 

mensagens para o cliente. Por um lado, a garantia estendida pode sugerir que existe alguém (empresa 

responsável) que está comprometido com os serviços de pós-venda (KELLEY et al., 1988). Por outro 

lado, alguns consumidores podem perder a confiança no produto que escolheram se uma garantia 

estendida é oferecida para eles antes de fecharem a compra (VOSS e AHMED, 1992). Apesar dos 

varejistas sempre levarem a questão para o risco de falha do produto, nunca é mencionado as 

diferenças entre os níveis de confiança de cada marca. 

 

Algumas pesquisas examinaram o efeito da garantia na percepção de risco, por parte do 

consumidor.  Tais estudos descobriram que realmente as garantias contribuem para diminuir o risco 

percebido, com o risco sendo conceituado como um constructo genérico (EREVELESS, 1993), ou 

com o risco sendo examinado pelo ponto de vista de diferentes componentes, como especificamente 

risco financeiro e risco de desempenho (SHIMP e BEARDEN, 1982; VOSS e AHMED, 1992). 

  

Para Twigg-Flesner (2002), os mais significantes fatores de influência nas decisões dos 

consumidores no ato de compra de garantia estendida são: os riscos de desempenho, risco financeiro e 

o risco do esforço para reparar o produto. A atitude do consumidor diante do risco, que em parte é 
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uma função de experiências passadas, pode ser mais importante do que o tipo de produto na hora de 

decidir entre comprar ou não a extensão da garantia (DAY e FOX, 1985).   

 

O risco de desempenho está associado à questão “o produto funcionará?”. É sugerido que 

alguns consumidores são excessivamente pessimistas sobre os padrões de confiabilidade que eles 

podem esperar de um novo produto. Nestas circunstâncias, uma garantia estendida pode ser uma 

forma de restaurar a autoconfiança do consumidor no produto. A dificuldade dos clientes é que eles 

não têm acesso aos dados de nível de confiabilidade dos produtos ou mesmo informações de custo de 

reparos. Os varejistas, na maioria das vezes, não fornecem tais informações uma vez que isto poderia 

dissuadir a compra do serviço para os produtos que são extremamente confiáveis (TWIGG-

FLESNER, 2002). 

 

O risco financeiro remete à questão do “quanto custará o conserto do produto se ele apresentar 

algum problema?”.   O consumidor pode acreditar que o preço da garantia estendida pode ser menor 

que o custo de um conserto e assim optar por comprar a garantia. Consumidores avessos a risco são 

compradores potenciais de garantias estendidas (Twigg-Flesner, 2002). Muitos deles podem ter 

vivido um problema com o produto encontrado e podem assim comprar uma garantia estendida para 

minimizar custo de outra falha no futuro (VOSS e AHMED, 1992).    

 

Os consumidores fazem duas decisões diante de uma compra: comprar ou não comprar o 

produto e como manter o produto se ele vier a comprá-lo.  Os consumidores podem comprar uma 

garantia estendida porque antecipam que utilizarão o produto intensamente e assim, aumentam a 

probabilidade de uma falha ocorrer (LUTZ et al, 1995). A decisão pela compra da garantia estendida 

aumentará ainda mais se o produto vier a ser utilizado com muita freqüência e por um número de 

diferente de usuários. Esta situação faz mais sentido na perspectiva do consumidor e o leva a comprar 

a garantia estendida. Em contrapartida, se somente o próprio comprador vier a utilizar o produto, ele 

pode decidir que, tomando os cuidados adequados, evitará avarias e, conseqüentemente, não 

necessitará da garantia estendida.   

 

Os consumidores que acreditam que irão acabar precisando de uma extensão da garantia 

possuem o maior incentivo para comprá-la. Isto é conhecido com “Seleção Adversa” (HOLDYCH e 
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MANN, 1996), ou seja, consumidores que esperam que o produto seja avariado em função do mau 

uso serão os que tirarão mais vantagens das garantias estendidas, uma vez que estas lhe protegerão 

contra as conseqüências financeiras de uma avaria do produto. 

 

A Teoria dos Prospectos (TVERSKY e KAHNEMANN, 1981).  destaca que a sensação de 

perda tende a ser maior que a sensação de ganho, o que poderia sugerir uma inclinação para a compra 

da garantia estendida.  A opção pela garantia estendida está associada à decisão preferencial dos 

consumidores por uma pequena perda sabida, o custo da garantia, do que por uma provável grande 

perda, o custo de ter que arcar com um reparo. Ao mesmo tempo, os consumidores também podem 

ponderar o custo percebido da compra da garantia estendida contra os possíveis benefícios, o que 

pode resultar na avaliação de que os benefícios provavelmente não compensarão os custos da garantia 

(DAY e FOX, 1985).   

 

O risco do esforço refere-se ao esforço que será demandado para consertar o produto quando 

uma avaria ocorrer. Desta forma, a cobertura de uma garantia estendida poderá ajudar, pois a 

seguradora terá, por força do contrato, estabelecido mecanismos que irão agilizar o conserto do 

produto. Alguns consumidores podem preferir isto ao invés de ter que, pessoalmente, procurar o 

conserto adequado (TWIGG-FLESNER, 2002). O esforço é considerado custoso pelos consumidores 

e o custo do esforço aumenta exponencialmente, motivando à aquisição da cobertura do seguro 

(LUTZ e PADMANABHAN, 1995). 

 

Os participantes de um estudo de grupos de foco conduzido por Day e Fox (1985) chegaram 

ao consenso de que a conveniência não é o principal benefício obtido com ao serviço de garantia 

estendida. Para este grupo, alguém sempre terá que tomar providencia para acionar o serviço e levar o 

produto até o local do reparo ou ficar em casa esperando por alguma pessoa.  A conveniência evita os 

aborrecimentos com os problemas de reparo e manutenção, pois eles não precisarão procurar por uma 

assistência técnica ou por um técnico de manutenção.  

 

Segundo este grupo, a experiência passada influencia a decisão, pois quando o consumidor 

possui uma considerável experiência com produtos de uma dada classe ou marca, ele tende a ter uma 
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baixa percepção de benefício da garantia estendida. Esta constatação do grupo de foco de Day e Fox 

(1985) apontou uma maior incidência de compra de garantia estendida entre os mais jovens.  

 

Outro componente que influencia o comportamento do consumidor é o momento da oferta do 

serviço, se durante o momento da compra ou se após a compra ter sido realizada. Day e Fox (1985) 

observaram que quando a oferta é realizada durante a compra o consumidor começa a questionar se o 

fabricante ou o varejista possui a expectativa de que o produto terá algum problema, desenvolvendo 

uma percepção negativa quanto à qualidade do produto. Por outro lado, quando um varejista oferece 

uma garantia estendida, ele envia uma mensagem para o cliente que sugere que existe alguém 

comprometido com os serviços de pós-venda. (KELLEY et al., 1988). 

  

 

 

CAPÍTULO 3 -  MÉTODO E PROCEDIMENTOS EMPÍRICOS 
 
 

O estudo realizado compreendeu uma etapa exploratória e outra descritiva. A etapa 

exploratória destinou-se a apresentar os primeiros passos do trabalho. Já a etapa descritiva engloba a 

sistematização e apresentação dos dados coletados, bem como a discussão dos resultados de acordo 

com as variáveis apresentadas. 

 

A ciência tem como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos. Neste sentido, não se 

distingue de outras formas de conhecimento. O que torna, porém, o conhecimento científico distinto 

dos demais é que tem como característica fundamental a sua verificabilidade. Para que um 

conhecimento possa ser considerado científico, torna-se necessário identificar as operações mentais e 

técnicas que possibilitam a sua verificação. Ou, em outras palavras, determinar o método que 

possibilitou chegar a esse conhecimento (GIL, 1999). 

 

Pode-se, portanto, definir método como caminho para se chegar a determinado fim.  E método 

científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o 

conhecimento (GIL, 1999). 

 



27 
 

Como apresentado anteriormente, este trabalho tem como principal objetivo entender o 

comportamento do consumidor ao comprar uma garantia estendida, ou seja, os motivos envolvidos na 

sua escolha.  Desta forma, o estudo realizado envolveu a realização de duas etapas: uma exploratória 

para aprofundamento do problema em perspectiva com base na revisão da literatura; elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados; aplicação de questionários; tratamento dos dados; e uma descritiva 

através da avaliação e análise empírica dos resultados obtidos.  

 

 
3.1 Definição do Escopo 

 
 

Para a realização deste estudo foi escolhido analisar os consumidores de produtos da linha 

branca, que são eletrodomésticos de grande porte (como: fogões, refrigeradores, lavadoras 

automáticas, lavadoras semi-automáticas, fornos de microondas, coifas, depuradores de ar, lava-

louças, condicionadores de ar domésticos, caves de vinhos domésticas), e da linha marrom 

(televisão, aparelho de áudio, vídeo e som, computadores e similares).  

 

Os termos “linha branca” e “linha marrom” foram definidos pela ELETROS - Associação 

Nacional de Produtos Eletrônicos - criada em 1996 para representar a indústria de bens de 

consumo duráveis de eletrodomésticos e eletrônicos de consumo.  

 

Os eletrodomésticos desta categoria foram escolhidos, pois:  

 

i) São bens de consumo de alto valor, o mercado existente é composto basicamente de 

novos entrantes (lares sem o produto) ou por reposição (fim da vida útil do produto existente);  

 

ii)  O consumidor irá maximizar sua utilidade dado que o valor não é baixo; tais produtos 

têm longa vida útil, ou seja, o consumidor deverá passar um bom tempo possuindo o produto. 
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3.2 Hipóteses da Pesquisa 
 

De acordo com a literatura apresentada, as suposições apontaram para um conjunto de fatores 

que o consumidor avalia e pondera na sua tomada de decisão: risco financeiro, risco de desempenho, 

a experiência passada, o esforço para reparar o produto, o momento da oferta e o preço da garantia. 

Com base neste raciocínio, formulamos as hipóteses iniciais da pesquisa, as quais foram investigadas 

durante a fase da pesquisa qualitativa. A partir do resultado da pesquisa qualitativa, foram 

confirmadas as hipóteses finais, descritas a seguir e que foram objeto de teste durante a etapa de 

análise quantitativa.   

 

Como o objeto deste estudo estava focado nos fatores que influenciam a compra da garantia 

estendida no ato da compra de um bem durável, eliminamos a proposição referente ao momento da 

oferta da garantia, ou seja, não foi considerada a proposição referente a uma oferta após a compra do 

produto. 

 

A primeira hipótese formulada neste trabalho é em relação ao risco financeiro, que segundo 

Twigg-Flesner (2002), representa a ameaça de que um gasto significativo com o conserto do produto 

recém adquirido pode conduzir o consumidor à compra de um serviço de garantia estendida, desta 

forma: 

 

(H1) Consumidores com alta aversão ao risco financeiro tendem a comprar a garantia 

estendida.  

 

A segunda hipótese identificada é em relação ao preço que a garantia estendida representa para 

o consumidor, ou seja, a relação do custo da garantia com o preço do produto pode influenciar o 

consumidor no momento da compra, como identificado por Tversky e Kahnemann (1981) e também 

por Day e Fox (1995). Desta forma, temos: 

 

(H2) Consumidores que julgam que o preço da garantia é abusivo ou alto em relação ao bem 

que estão adquirindo tendem a rejeitar a compra da garantia estendida. Analogamente, pode-se 

interpretar a hipótese dois sob a ótica de preço baixo, ou seja, consumidores que julgam que o preço 
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da garantia é baixo e podem representar uma economia no futuro tendem a aceitar a compra da 

garantia estendida. 

 

 A terceira hipótese formulada neste trabalho diz respeito ao risco de desempenho, que segundo 

o autor Twigg-Flesner (2002), é o fator que influencia consumidores com baixa confiança na 

qualidade do produto, recém adquirido, a comprar garantia estendida, ou seja: 

 

(H3) Consumidores com alta aversão ao risco de desempenho tendem a comprar a garantia 

estendida; 

 

A partir da primeira hipótese e da terceira hipótese, pode-se depreender que consumidores 

com baixa aversão ao risco, de uma forma geral, tendem a rejeitar a garantia estendida. 

 

Os consumidores com atitudes moderadas ao risco costumam analisar as experiências 

passadas pessoais ou de terceiros, através de pesquisa junto a familiares e amigos à cerca do produto 

ou da classe do produto. Com base nestas informações, eles avaliam a probabilidade de um problema 

durante o período de cobertura da garantia (DAY e FOX 1985). Assim, quanto à experiência anterior 

do consumidor com relação ao produto, formuladas três hipóteses:  

 

(H4) Experiências anteriores positivas com a marca do produto, influenciam negativamente a 

compra de garantia estendida.  

 

Para avaliar a influência da classe do produto, foi formulada a hipótese: 

 

(H5) A classe do produto influencia na compra da garantia estendida. 

 

 E, para avaliar se a não existência de compras anteriores do mesmo produto ou classe de 

produto influencia a compra de garantia estendida, foi formulada a sexta hipótese desta pesquisa: 

 

(H6) A primeira compra de uma categoria de produto influencia a compra de garantia 

estendida. 
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Com o objetivo de melhor explicar a decisão de compra de garantia estendida foram 

formuladas hipóteses com relação a alguns dados demográficos coletados na fase quantitativa. Desta 

forma as duas próximas hipóteses não possuem relação direta com os construtos identificados no 

referencial teórico. O sexo dos consumidores foi escolhido para ser testado uma vez que mudanças 

aconteceram ao longo das ultimas décadas, com um número maior de mulheres no mercado de 

trabalho e, com a multiplicidade de papéis hoje assumidos por elas. Segundo Andrade apud Popcorn e 

Marigold (2000): “As mulheres compram ou influenciam na aquisição de 80% de todas as 

mercadorias de consumo. Isso inclui 51% dos aparelhos eletrônicos e 75% de remédios vendidos em 

farmácias”. Desta forma, saber se o  consumidor feminino influencia a compra de garantia estendida 

gerou a sétima hipótese da pesquisa. 

 

(H7) O sexo dos consumidores influencia compra de garantias estendidas. 

 

A outra variável demográfica escolhida para verificar a influencia na compra de garantias 

estendidas foi a idade do consumidor, que segmentada em faixas pode ajudar explicar alguma 

diferença no comportamento de compra de garantias estendidas. A visão de ciclo de vida no 

comportamento do consumidor teoriza que a idade é um fator que prevê como acontece o consumo. 

De acordo com este ponto de vista, o consumo aumenta, atinge o seu pico e declina a medida que a 

idade aumenta. (GEANAKAPLOS,2004). Uma outra corrente da literatura menciona que existem 

necessidades diferentes de consumo de acordo com o estágio da vida que o consumidor se encontra, 

adultos acima de 40 anos não possuem muito tempo disponível e por isso procuram serviços que 

possam poupar e otimizar seu tempo, enquanto que adultos jovens, de 30 a 40 anos, estão mudando 

seu estilo de vida e de consumo, elevando o nível de endividamento, suas preocupações estão mais 

ligadas a economia do que a praticidade.  (HURST, AGUIAR,2004).  A hipótese 8 irá ajudar a 

identificar se existe uma diferenciação no comportamento do consumidor de garantia estendidas: 

 

(H8) A faixa etária do consumidor influencia a compra de garantias estendidas. 

 

 No próximo capítulo serão apresentados os métodos e procedimentos escolhidos para a 

investigação das hipóteses apresentadas. 
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3.3 Fase Exploratória 
 

Para a primeira etapa do estudo, optou-se por uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, 

pois, de acordo com Malhotra (2006), a pesquisa exploratória tem como objetivo explorar um 

problema ou uma situação para prover critérios e compreensão em geral; é caracterizada por 

flexibilidade e versatilidade com respeito aos méritos, porque não são empregados, ou protocolados, 

procedimentos formais de pesquisa.  

 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores. Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado tema escolhido. Este tipo de pesquisa é 

realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 

formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 1999). 

 

A pesquisa exploratória caracteriza-se, principalmente, pelo desbravamento de idéias a 

respeito do tema análise. Nos estágios iniciais de desenvolvimento de uma pesquisa, os pesquisadores 

possuem, normalmente, pouco conhecimento sobre o problema em estudo, o tema analisado, 

dificultando, inclusive, a elaboração de hipóteses de pesquisa. Dessa forma, a pesquisa exploratória 

possui como principal objetivo a busca de maior conhecimento sobre o tema que está sendo analisado 

(CHURCHILL, 1995). 

 
Muitas vezes, as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação 

mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, torna-se necessários seu esclarecimento e 

delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão com especialistas e outros procedimentos. O 

produto final deste processo passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação 

mediante procedimentos mais sistematizados (GIL, 1999). 

 

O objetivo da pesquisa exploratória é explorar e estudar um problema ou uma situação na 

busca de critérios para sua compreensão. Em geral, a pesquisa exploratória é significativa em 

qualquer situação da qual o pesquisador não disponha do entendimento suficiente para prosseguir 
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com o projeto de pesquisa. Os pesquisadores estão sempre alerta para novas idéias e dados dentro do 

contexto de uma pesquisa exploratória. Uma vez descoberta uma idéia ou um dado, eles podem 

mudar sua exploração nessa direção, até que suas possibilidades sejam esgotadas ou que se descubra 

outra direção. Por esta razão, o foco da investigação pode mudar constantemente, à medida que são 

descobertos novos dados (MALHOTRA, 2006). 

 

Os métodos de pesquisa exploratória são muito flexíveis, pouco estruturados e qualitativos, 

segundo Aaker et al. (1995). A ausência de estruturação permite ao pesquisador uma diversidade de 

idéias e informações sobre o tema objeto de análise.  

 

Para efeito deste estudo, a etapa exploratória teve os seguintes propósitos específicos: 

 

• Buscar variáveis para elaboração do questionário; 

• Preparar o instrumento de coleta de dados quantitativo; 

 
Em razão do caráter flexível da pesquisa exploratória, buscou-se primeiramente determinar os 

fatores de influência no processo de decisão de compra de garantias estendidas, tendo-se 

consumidores finais como sujeitos da pesquisa. 

 

A fim de confirmar e complementar os atributos influenciadores na compra da garantia 

estendida analisados no referencial teórico, a pesquisa qualitativa foi feita por conveniência com um 

grupo de 35 pessoas, entre homens e mulheres acima de 25 anos que compraram algum 

eletrodoméstico recentemente. A pergunta principal desta entrevista foi: Qual(is) o(s) motivo(s) que 

norteou(aram) sua decisão na escolha de comprar ou não uma garantia estendida? O roteiro desta 

entrevista encontra-se no Anexo 1 desta dissertação. 

 

A análise das gravações da pesquisa qualitativa identificou alguns motivadores que foram 

classificados na ordem do mais citado ao menos citado. O resultado da pesquisa qualitativa totalizou 

19 respostas apontando o risco financeiro de o produto quebrar ou não quebrar, 11 para o custo da 

garantia estendida (alto ou baixo), nove para a conveniência em caso de quebra e, quatro para outros. 

Foi percebido também, que em alguns casos, que a decisão de compra era influenciada por mais de 

um destes fatores, e não somente uma única razão isolada, por este motivo foram obtidas mais 
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respostas que o número total de respondentes. As gravações das entrevistas foram guardadas visando 

manter o registro de todos os dados coletados e analisados. 

 

Desta forma, estando com as variáveis claramente identificadas, (já que houve convergência 

entre as opiniões dos entrevistados) e, compreendidas (baseadas no referencial teórico) foi possível 

validar as hipóteses para serem usadas na fase quantitativa.   

 

A operacionalização da análise dos dados obtidos, nesta etapa, seguiu os seguintes 

procedimentos: ordenação dos dados da entrevista e audição exaustiva do material gravado; 

classificação dos dados e agrupamento por similitude dos temas, captação das categorias específicas e 

análise final em que os dados foram submetidos à análise de conteúdo. 

 

O terceiro fator apontado na pesquisa qualitativa, conveniência em caso de quebra, não 

possuía uma associação direta com o referencial teórico. Preferiu-se usar outros construtos 

relacionados: risco de desempenho, experiência com o produto ou com a classe de produto e compra 

anterior de produto similar da mesma classe.  

 

 

3.4 Fase Quantitativa 
 

 

Esta seção descreve os procedimentos quantitativos utilizados na investigação dos dados 

utilizados no presente trabalho. A análise efetiva é apresentada nesta seção, ao passo que a discussão 

das evidências observadas em ambos os casos estudados será tratada no Capítulo 4. 

 

Face ao propósito essencial desta pesquisa - testar oito hipóteses acerca dos motivos que 

levam o consumidor a comprar uma garantia estendida -, este estudo utiliza em grande medida dados 

e métodos quantitativos de análise. Neste âmbito, o papel das inferências estatísticas constitui o que 

Yin (1994) denomina como a base comprobatória da pesquisa. 

 

Para Creswell (1994), a pesquisa quantitativa consiste de uma investigação baseada no teste de 

uma teoria, composta de variáveis, mensurada através de números e analisada por meio de 
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procedimentos estatísticos, com o objetivo de determinar se as generalizações preditivas do 

paradigma teórico são verificadas empiricamente.  

 

 

3.4.1 Coleta de Dados Quantitativos 
 

 

Para os fins de coleta de dados, utilizou-se, neste estudo, um questionário. Segundo Malhotra 

(2006), um questionário constitui-se em uma técnica estruturada para coleta de dados, que consiste de 

uma série de perguntas - escritas ou verbais - que um entrevistado deve responder. Qualquer 

questionário tem três objetivos específicos. Em primeiro lugar, deve traduzir a informação desejada 

em um conjunto de questões específicas que os entrevistados tenham condições de responder. Em 

segundo lugar, um questionário precisa motivar e incentivar o entrevistado a se deixar envolver pelo 

assunto, cooperando e completando a entrevista. Em terceiro lugar, um questionário deve sempre 

minimizar o erro na resposta.  

 

Segundo Gil (1999), pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta 

por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas, etc. Os questionários, na maioria das vezes, são propostos por escrito aos respondentes. 

Costumam, nesse caso, ser designados como questionários auto-aplicáveis.  

 

Dentre as vantagens proporcionadas por este instrumento, destacam-se: a possibilidade de 

atingir grande número de pessoas; implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não 

exige o treinamento dos pesquisadores; garante o anonimato; permite que as pessoas o respondam no 

momento em que acharem conveniente; não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do 

aspecto pessoal do entrevistado. 

 

Existe uma grande dificuldade em se desenvolver um questionário que tenha como 

características principais a acuidade e a relevância. Certos aspectos estruturais do questionário devem 

ser padronizados, entretanto, algumas seções devem ser customizadas, para captar os aspectos 

distintivos da organização e da indústria (DUTKA, 1994). 



35 
 

 

Segundo Gil (1999), construir um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos 

da pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados 

requeridos para testar as hipóteses ou esclarecer o problema da pesquisa. As questões conceituam, 

pois, o elemento fundamental do questionário. 

 

Para este trabalho utilizou-se na maioria de perguntas fechadas. De acordo com Malhotra 

(2006), as perguntas do tipo fechadas, também chamadas de perguntas estruturadas, especificam o 

conjunto de respostas alternativas e o formato da resposta. Segundo Gil (1999), nas questões 

fechadas, apresenta-se ao respondente um conjunto de alternativas de resposta para que seja escolhida 

a que melhor representa sua situação ou ponto de vista.  

 

A percepção e atitude dos respondentes diante das táticas de negociação foram avaliadas 

através de uma escala social ou escalonamento. Segundo Malhotra (2006), um escalonamento 

constitui-se na geração de um continuum no qual se localizam os objetos medidos. 

 

Escalas sociais são instrumentos construídos com o objetivo de medir a intensidade das 

opiniões e atitudes da maneira mais objetiva possível. Embora se apresentem segundo as mais 

diversas formas, consistem basicamente em solicitar ao indivíduo pesquisado que assinale, dentro de 

uma série graduada de itens, aqueles que melhor correspondem à sua percepção acerca do fato 

pesquisado. Uma escala social prevê sempre a possibilidade de ordenação de itens ao longo de um 

contínuo. Isto implica que se possa, a partir de pontos extremos, identificar pontos intermediários 

(Gil, 1999). 

 

A maioria das questões deste questionário foi construída utilizando a Escala de Likert, com 

graduações variando entre cinco, sete e nove categorias. Esta variação foi necessária devido às 

particularidades das questões envolvidas para cada construto testado.  De acordo com Malhotra 

(2006), a escala de Likert é uma escala de classificação amplamente utilizada, que exige que os 

entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância com cada uma das séries de 

afirmações sobre objetos de estímulo. A escala de Likert possui várias vantagens. É fácil de construir 

e de aplicar. Os entrevistados entendem rapidamente como utilizar a escala. 
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O questionário estruturado foi elaborado com 21 questões. Destas questões, 17 foram 

construídas com base na Escala de Likert, tais perguntas foram utilizadas para medir os construtos de 

preço, risco financeiro, risco de desempenho e experiência anterior. Outras quatro perguntas foram 

utilizadas para as duas variáveis demográficas, para a classe do produto e para compra anterior.  

 

Com relação aos construtos versus escalas foram definidos os seguintes pontos: 

 

• Construto Preço - baseada na escala de Lutz e Padmanabhan (1998), o questionário 

continha quatro perguntas, com categorias numeradas de 1 a 7, sendo a categoria 1 referente à 

percepção negativa do preço (preço abusivo e sem nenhum ganho econômico) e a categoria 7 

referente à percepção positiva (preço vantajoso e gerando economia); 

 

Construto -  Preço  Categoria 
Inferior  Categorias 

Categoria 
Superior 

 A compra da garantia estendida para o 
produto da marca em questão era... 

Ruim 1 2 3 4 5 6 7 Excelente 

 O preço da garantia estendida 
representava... 

Nenhuma 
Economia 

1 2 3 4 5 6 7 Grande 
Economia 

O preço da garantia era... Muito 
abusivo 

1 2 3 4 5 6 7 Extremamente 
justo 

 A garantia estendida para este 
eletrodoméstico... 

Não tem valor 1 2 3 4 5 6 7 Tem um valor 
extremo 

 

   

•  Construto Risco Financeiro - baseada na escala de Twigg-Flesner (1999), o formulário 

continha duas perguntas, com categorias numeradas de 1 a 9, sendo a categoria 1 referente à 

percepção positiva (nenhum risco de gasto com garantia) e a categoria 9 referente à percepção 

negativa (alto risco de gasto com manutenção).  

 
 

Construto Risco Financeiro Categoria 
Inferior  Categorias 

Categoria 
Superior 
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 Considerando o investimento 
associado à compra do 
eletrodoméstico, o quanto arriscado 
você diria que está associado a 
compra deste eletrodoméstico ? 

Nenhum Risco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Altíssimo Risco 

Você acreditava que existia um risco 
financeiro na compra deste 
eletrodoméstico em função da 
possibilidade de uma futura 
manutenção ou reparo serem caros  

Improvável 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito Provável 

 

 

• Risco de Desempenho ou Risco de Performance - baseada na escala de Twigg-Flesner 

(1999), o formulário continha quatro perguntas, com categorias numeradas de 1 a 9, sendo a categoria 

1 referente à percepção negativa (alto risco de falha) e a categoria 9 referente à percepção positiva 

(baixo risco de falha); com exceção da segunda pergunta, cuja escala era invertida. 

 

Construto -  Risco de Desempenho Categoria 
Inferior  Categorias 

Categoria 
Superior 

O quanto você estava seguro que este 
eletrodoméstico funcionasse 
satisfatoriamente? 

Muito 
Inseguro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito 
Seguro 

Considerando os possíveis problemas 
associados com o funcionamento do 
eletrodoméstico, quanto arriscado você 
classifica esta compra 

Nenhum 
Risco 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito 
Risco 

Qual o seu nível de confiança com o 
produto que acaba de comprar? 

Pouco 
Confiante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Extremam
ente 
Confiante 

Você acredita que seu eletrodoméstico irá 
apresentar todas as funções que estão 
descritas na propaganda? 

Extremamente 
Inseguro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Extremam
ente 
Seguro 

 

 
• Experiência Anterior - baseada na escala de Day e Fox de 1985, o formulário continha 

duas perguntas, com categorias numeradas de 1 a 9 graus e cinco perguntas com categorias variando 

de 1 a 5 graus, sendo a categoria 1 referente à percepção negativa (não conhecia o produto, não sabe 

usá-lo e não está familiarizado com ele) e a categoria 5 ou 9 referente à percepção positiva (conhece o 

produto, sabe usá-lo e costuma usar muito).   
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Construto - Experiência Anterior  Categoria 
Inferior  Categorias 

Categoria 
Superior 

Qual a freqüência de utilização do 
eletrodoméstico recém adquirido? 

Raramente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Todos os 
Dias 

Eu tinha muito conhecimento sobre o 
produto ou a marca do eletrodoméstico 
recém-adquirido 

Discordo 
totalmente  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Concordo 
totalmente 
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Construto - Experiência Anterior  Categoria 
Inferior  Categorias 

Categoria Superior 

Tenho muita habilidade na utilização do 
eletrodoméstico comprado 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

Utilizo diariamente o tipo de eletrodoméstico 
recém adquirido: 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

Qual o seu nível de confiança com o produto 
que acaba de comprar? 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

Tenho muita habilidade na  utilização do 
eletrodoméstico comprado: 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

Eu tinha conhecimento prévio na utilização 
do novo eletrodoméstico: 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

 

 

Para as demais variáveis o questionário continha uma pergunta sobre o sexo do pesquisado, 

uma sobre a sua faixa etária (com quatro opções de faixa etária), uma para o produto que ele havia 

comprado (para a classificação quanto à classe do mesmo) e uma para saber se o pesquisado já havia 

comprado um produto similar ao que ele estava adquirindo.  

 

 

3.4.2 Apresentação do Questionário 
 
 

A apresentação material do questionário merece particular atenção, sobretudo porque as 

respostas podem ser dadas sem a presença do pesquisador. Como a apresentação material constitui, na 

maioria dos casos, o mais importante estímulo para a obtenção de respostas, cuidados especiais 

devem ser tomados em relação à apresentação gráfica, instruções para preenchimento e introdução do 

questionário (Gil, 1999).  

 

De acordo com Malhotra (2006), a reprodução de um questionário a ser aplicado pode influir 

nos seus resultados. Por exemplo, se ele estiver em papel barato e de má aparência, o entrevistado 

tenderá a pensar que se trata de um projeto indigno de sua atenção, o que no mínimo prejudicará a 
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qualidade da resposta. Por isso, o questionário precisa ser reproduzido em papel de boa qualidade e 

aparentar profissionalismo. Também é preciso evitar a tendência de condensar perguntas para fazer o 

questionário parecer menor. As perguntas super condensadas, com pouco espaço em branco entre 

elas, podem induzir a erros na coleta de dados. Além disso, a super condensação pode dar a impressão 

de que o questionário é complexo de mais produzindo menor cooperação e baixo preenchimento por 

parte dos respondentes. Neste sentido, teve-se especial atenção quanto às fontes e aos espaçamentos 

utilizados no instrumento de coleta de dados. Nenhuma fonte utilizada foi de tamanho inferior a 11.5 

e todos os espaçamentos foram de no mínimo 1,5. 

 

Para garantir a maior dedicação possível dos respondentes para com o trabalho proposto, 

optou-se por um melhor padrão de impressão das folhas, aumentando assim a percepção da 

importância das respostas de cada indivíduo para a correta análise posterior. Outra forma utilizada de 

apresentação do questionário foi disponibilizá-lo na Internet, em um site reconhecido por seu rigor na 

apresentação e captura de dados. 

 

 

3.4.3  Pré-teste do Questionário 
 

 

A fim de identificar e eliminar problemas potenciais, testar a compreensão das questões e a 

linguagem do questionário é necessário realizar um pré-teste. O verdadeiro teste de um questionário é 

o seu desempenho no campo, onde se encontram possíveis erros não vistos pelos pesquisadores. O 

pré-teste do questionário mostra a verdadeira reação do entrevistado, razão pela qual se recomenda 

sempre realizá-lo (CHURCHILL, 1995). 

 

Depois de redigido o questionário, mas antes de aplicado definitivamente, deverá passar por 

uma prova preliminar. A finalidade desta prova, geralmente designada como pré-teste, é evidenciar 

possíveis falhas na redação do questionário, tais como: complexidade das questões, imprecisão da 

redação, desnecessidade das questões, constrangimentos ao informante, exaustão, etc. Para que o pré-

teste seja eficaz é necessário que os indivíduos selecionados sejam típicos em relação ao universo, e 

que aceitem dedicar para responder ao questionário maior tempo que os respondentes definitivos. Isto 
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porque, depois de responderem ao questionário, os respondentes deverão ser entrevistados a fim de se 

obterem informações acerca das dificuldades encontradas (GIL, 1999). 

 

O pré-teste é aplicado em uma pequena amostra de entrevistados, com o objetivo de identificar 

e eliminar problemas potenciais. Mesmo o melhor questionário pode ser aperfeiçoado pelo pré-teste. 

Como norma geral, um questionário não deve ser usado em uma pesquisa de campo sem um pré-teste 

adequado. Todos os aspectos do questionário devem ser testados, inclusive o conteúdo da pergunta, o 

enunciado, a seqüência, o formato e o layout, dificuldade e instruções. Os entrevistados no pré-teste 

devem guardar semelhanças como os entrevistados da pesquisa real em termos de características 

fundamentais e comportamentos de interesse (MALHOTRA, 2006). 

 

Este trabalho contou com um pré-teste dividido em duas etapas.  A primeira etapa contou com 

a colaboração de cinco respondentes, conhecidos do pesquisador de campo, que fizeram parte da 

amostra de pessoas que responderam a pesquisa qualitativa.  A segunda etapa envolveu a 

apresentação do questionário, já com os ajustes efetuados após analise da primeira etapa, a um Doutor 

em Administração com ampla experiência na confecção de questionários para pesquisa de campo. 

Após a aprovação do docente, histogramas com os dados dos primeiros respondentes foram montados 

e analisados para que modificações pudessem ser sugeridas, mas não foi necessário.   

 

Com base nesses procedimentos, o instrumento foi considerado adequado para a coleta de 

dados. O questionário aplicado encontra-se na seção de anexo como Anexo 2 

 

 

3.4.4  Universo da Pesquisa 
 

 

De acordo com Malhotra (2006), uma população é o agregado, ou a soma, de todos os 

elementos que compartilham algum conjunto de características comuns, conformando o universo para 

o problema de pesquisa. A população-alvo deve ser definida com precisão. Uma definição imprecisa 

da população-alvo resulta, na melhor das hipóteses, em uma pesquisa ineficiente e, na pior hipótese, 

desorientada. A definição da população envolve a tradução da definição do problema em uma 

afirmação precisa de quem deve e quem não deve ser incluído na amostra. 
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Malhotra (2006) define amostra como um subgrupo dos elementos da população ou de objetos 

de estudo. Segundo este mesmo autor, a decisão mais importante sobre a escolha da técnica de 

amostragem diz respeito a utilizar amostragem probabilística ou não- probabilística. 

 

Neste trabalho, a amostra foi caracterizada como uma amostra por conveniência, visto que os 

respondentes estavam disponíveis no momento da coleta dos dados. Esta situação é recomendável 

para pesquisas exploratórias, mas não para causais ou descritivas (CHURCHILL, 1995). A amostra 

por conveniência procura obter uma amostra de elementos convenientes. A seleção das unidades 

amostrais é deixada em grande parte a cargo do entrevistador. Não raramente, os entrevistados são 

escolhidos por encontrarem-se em no lugar exato no momento certo (Malhotra, 2006). 

 

A amostra não pode ser considerada probabilística porque a população não é conhecida em sua 

totalidade, não sendo possível dar a todos os seus componentes a mesma chance de serem 

selecionados. 

 

Segundo Malhotra (2006), a amostragem não-probabilística confia no julgamento pessoal do 

pesquisador, e não na chance de selecionar os elementos amostrais. O pesquisador pode, arbitrária ou 

conscientemente, decidir os elementos a serem incluídos na amostra. As amostras não-probabilísticas 

podem oferecer boas estimativas das características da população. 

 

A amostra foi, portanto, não-probabilística, por conveniência, adequada para a natureza 

exploratória deste estudo, já que a obtenção de dados por este meio é de fácil realização e barata, 

apesar de menos confiável e não conclusiva. (KOTLER,2000). 

 

Os respondentes do questionário foram consumidores que estavam realizando compra de 

produtos da linha branca ou marrom nas lojas de uma grande rede varejista com sede no Rio de 

Janeiro, localizadas nos bairros de Ipanema, Barra da Tijuca, Niterói, Caxias, Tijuca e Méier. Além 

dos questionários respondidos na Internet por conhecidos dos pesquisadores, localizados em vários 

estados brasileiros.  
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A pesquisa foi realizada durante o mês de Janeiro de 2008. Do total de 118 respondentes, 62 

questionários foram obtidos de compradores no momento da compra e 46 via Internet. Dezoito 

respostas foram desconsideradas por não serem produtos da linha branca ou marrom. 

 

3.4.5 Análise dos Dados Quantitativos 
 

Terminado o processo de coleta de dados, estes foram digitados na planilha eletrônica Excel e 

processados através dos recursos computacionais proporcionados pelo software estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 15. Foram realizadas tabulações simples para 

identificar as freqüências absolutas e os percentuais válidos. 

 

 

3.4.5.1 Estatística Descritiva 
 

Com o objetivo de se conhecer a distribuição dos dados e verificar a ocorrência de possíveis 

valores extremos que pudessem distorcer os resultados, foram calculadas estatísticas descritivas de 

cada uma das variáveis, a apresentação dos resultados será feita no capítulo a seguir. 

 

3.4.5.2 Regressão Logística 
 
 
Para analisar os dados coletados na pesquisa foi utilizada a técnica estatística da Regressão 

Logística, um processo estatístico para analisar relações associativas entre uma variável dependente 

dicotômica e, uma ou mais variáveis independentes (MALHOTRA, 2006), e serve para: 

 

• Determinar ser as variáveis independentes explicam uma variação significativa na 

variável dependente: se existe uma relação; 

 

• Determinar quanto na variação na variável dependente pode ser explicado pelas 

variáveis independentes: intensidade da relação; 

 

• Determinar a estrutura ou a forma da relação: a equação matemática que relaciona as 

variáveis independentes e dependente; 
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• Predizer os valores da variável dependente; 

 

• Controlar outras variáveis independentes quando da avaliação das contribuições de 

uma variável ou, conjunto de variáveis especificas. 

 

A possibilidade de interpretação direta dos coeficientes como medidas de associação é uma 

das grandes vantagens da regressão logística. Outra vantagem seria a abordagem probabilística, já que 

essa regressão estima a chance de ocorrer um certo evento a partir de uma série de variáveis 

independentes. Segundo Hosmer e Lemeshow (1989), o objetivo da regressão logística é achar o 

melhor relacionamento entre a variável resposta (de saída ou dependente) e um conjunto de variáveis 

explanatórias ou preditivas, sendo o modelo final aquele que apresentar o melhor ajuste matemático e 

for naturalmente razoável de se explicar. A regressão logística é projetada para utilizar uma 

combinação de variáveis previsoras contínuas e categóricas para prever uma variável de resultado 

categórico ou dependente. 

 

Para estimar os parâmetros do modelo é necessário aplicar a transformação logit e o método 

da máxima verossimilhança. Para Hair (1995), a análise logit é um método que determina quais 

variáveis independentes devem ser incluídas no modelo para se prever adequadamente a variável 

dependente categórica. Nesta pesquisa, a variável dependente, compra da garantia estendida, é do tipo 

binário, onde o valor um significa que a garantia estendida foi comprada e o valor zero significa que a 

garantia estendida não foi comprada.  

 

A regressão logística reescreve o modelo de regressão linear de modo a confirmar o valor da 

variável resposta para a faixa de zero a um ao mesmo tempo em que as variáveis independentes 

possam variar continuamente. Desta forma a equação da função logística, já linearizada é : 

 

g(x) = In  π(x) = β0 + β1X 

   ------- 

  1 – π(X) 
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A equação geral para a regressão logística fica então: 

 

In(odds) = logit = β0 + β1X1+ β2X2 +…+ βnXn 

 

Onde: 

β0 = intercepto  

βnXn = termos padrão para variáveis independentes 

logit é linear em seus parâmetros e pode ser contínuo alcançando de -∞ a +∞, dependendo do 

domínio de X. 

 

Retirando o problema de predição para fora dos limites da variável dependente. As 

probabilidades são relacionadas por:  

 

Odds = prob/1-prob 

 

Diferente da regressão linear clássica, os erros desse modelo não seguem uma distribuição 

normal, mas sim a de Bernoulli. Assim o método usado para estimar os coeficientes β0, ..., βn é o 

método da máxima verossimilhança. Este método encontra os valores dos parâmetros β0, ...,βn, que 

maximizem a probabilidade de se obter o conjunto observado de dados (HAIR,1988). A estatística de 

verossimilhança (-2 vezes o valor do logaritmo da verossimilhança, ou -2Log) é a medida de 

adequação do modelo. Quando a verossimilhança tende a 1 (ajuste perfeito), o seu logaritmo (-2Log) 

tende a 0. 

 
 

Foi utilizada a técnica stepwise para inclusão ou exclusão de variáveis do modelo, baseado em 

critérios tais com a estatística G e o teste Wald.   A análise por regressão por etapas, ou stepwise, é o 

procedimento que se adiciona em cada etapa da análise mais uma variável independente, 

recalculando-se a cada passo o termo constante, os coeficientes da regressão parcial e o erro padrão de 

estimação (KASMIER,2004). Assim, a primeira variável independente incluída é aquela com maior 

grau de associação com a variável dependente. Tal procedimento foi adotado neste trabalho, pois se 

caracteriza por incorporar inicialmente a variável independente de maior coeficiente de correlação 
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com a variável dependente, com etapas sucessivas, incorporando uma variável de cada vez, até que se 

tenha o modelo de melhor razão entre poder explicativo por número de variáveis. 

 
 

Independente do método adotado na regressão logística, alguns testes devem ser utilizados 

como o de colinearidade entre as variáveis utilizadas, e a análise dos resíduos. A ausência de 

colinearidade entre as variáveis é verificada pelo cálculo da estatística VIF (Variance Inflation 

Factor), e pela rotação dos fatores envolvidos na equação. Segundo Field (2005), são sinais de 

colinearidade entre variáveis, a ocorrência de:  

 

• uma VIF próxima de 10 ou valor médio de VIF muito maior do que 1; 

 

• duas ou mais variáveis com grande participação proporcional sobre a variância de uma 

mesma dimensão rotacionada. 

 

Com relação à análise dos resíduos, deve ser calculados a partir da diferença entre valores 

reais e previstos da variável dependente, com o objetivo de se identificar casos extremos que possam 

estar influenciando de forma desproporcional o comportamento do modelo e, consequentemente, 

impedindo a generalização dos resultados. A principal medida aqui é a Distância de Cook, que é uma 

medida da mudança no coeficiente de regressão se um caso for retirado do modelo. Para que se possa 

considerar o modelo generalizável, recomenda-se também que se verifiquem os resíduos 

padronizados e a alavancagem de cada caso. Só deve haver 1% dos casos com resíduos padronizados 

acima de 2,58, e 5% dos casos acima de 1,96. A alavancagem esperada pode ser calculada pelo 

número de variáveis independentes (k) mais 1, dividido pelo tamanho da amostra (N). Um caso que 

possua uma alavancagem mais de 3 vezes maior do que a esperada, poderá estar exercendo uma 

influência muito grande sobre o resultado (FIELD, 2005). 

 

A apresentação dos resultados desta etapa foi feita a seguir no capítulo 4- Análise dos 

Resultados 
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CAPÍTULO 4 -  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 
 

Os dados resultantes da pesquisa quantitativa foram inicialmente analisados através estatística 

descritiva, foi realizada a análise da amostra participante do estudo, apresentados abaixo. 

 

Tabela 2 - Distribuição da amostra por sexo e por decisão de comprar garantia estendida. 

 Valores absolutos Percentual sobre amostra total 

Sexo 
0 - Não 

comprou 
1 – 

Comprou Total 
0 - Não 

comprou 
1 – 

Comprou Total 

1 - Feminino  27 24 51 27,00% 24,00% 51,00% 

2 - Masculino  30 19 49 30,00% 19,00% 49,00% 

Total 57 43 100 57,00% 43,00% 100,00% 
 

A distribuição da amostragem ficou bastante homogênea, com 51% respondentes do sexo 

feminino, e 49% do sexo masculino, conforme mostra a tabela 2. A amostra revela também que as 

mulheres adquiriram muito mais a garantia estendida (24%) em comparação aos homens (19%) e que 

a faixa etária de 31 a 45 anos é a que mais realiza a opção de compra, 22% dos consumidores, 

conforme a tabela 3.    

 

Tabela 3 – Distribuição da amostra por faixa etária e por decisão de comprar garantia estendida. 
 Valores absolutos Percentual sobre amostra total 

Faixa etária 
0 - Não 

comprou 
1 – 

Comprou Total 
0 - Não 

comprou 
1 – 

Comprou Total 
1 – 15 a 30 8 4 12 8% 4% 12% 
2 – 31 a 45 21 22 43 21% 22% 43% 
3 – 46 a 60 19 11 30 19% 11% 30% 
4 – mais de 60 9 6 15 9% 6% 15% 

Total 57 43 100 57% 43% 100% 
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Na tabela 4 é possível notar que o comportamento das mulheres adquirindo a extensão da 

garantia se faz presente em todas as faixas, enquanto os homens, abaixo de 30 anos não compraram e 

apenas um acima de 60 anos comprou a garantia 

 

Tabela 4 - Distribuição da amostragem por sexo, faixa etária e compra da garantia estendida. 
 

 Valores absolutos Percentual sobre amostra total 
 1 – Feminino 2 – Masculino 

Total 

1 – Feminino 2 – Masculino 

Total Faixa etária 
0 - Não 

comprou 

1 – 
Com
prou 

0 - Não 
comprou 

1 – 
Com
prou 

0 - Não 
comprou 

1 – 
Com
prou 

0 - Não 
comprou 

1 – 
Com
prou 

1 – 15 a 30 5 4 3 0 12 5 % 4% 3% 0% 12% 
2 – 31 a 45 10 9 11 13 43 10% 9% 11% 13% 43% 
3 – 46 a 60 8 6 11 5 30 8% 6% 11% 5% 30% 
4 – mais de 60 4 5 5 1 15 4% 5% 5% 1% 15% 

Total 27 24 30 19 100 27% 24% 30% 19% 100% 
 
 
 

Com relação ao produto adquirido, a compra da garantia se comportou de forma similar entre 

os produtos da linha branca (23%) e marrom (20%). A tabela 5 demonstra estes resultados. 

 

Tabela 5 – Resumo da Compra de Garantia Estendida por Classe de Produto 
 

 
   

Comprou a 
garantia? Comprou a garantia? 

  Quantidade Sim Não Sim Não 
1 – Linha branca 66 23 43 23% 43% 
2 – Linha marrom 34 20 14 20% 14% 
  100 43 57 43% 57% 

 

 

Analisando a Tabela 6 é possível perceber que, do total de 43 garantias estendidas compradas, 

31% ocorreram associadas à primeira compra e 12% associadas à segunda compra. Analisando por 

produto, a primeira compra da linha branca é mais propensa à compra da garantia estendida do que a 

primeira compra da linha marrom, 18% contra 13%. Já na segunda compra do mesmo produto ou 

classe de produto, a segunda compra da linha marrom é mais propensa para a compra da garantia 

estendida do que da linha branca, 7% contra 5%.  
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Tabela 6 – Distribuição da amostra por classe de produto, primeira compra do produto e a opção de 
compra de garantia. 

 

Valores absolutos Percentual sobre amostra total 

Primeira compra do produto?  Primeira compra do produto? 

Sim 
      Não (compra 

anterior de similar) Sim 
Não (compra a 

anterior de similar) 

     Comprou a garantia?      Comprou a garantia? 
Comprou a 
garantia? 

   Comprou a 
garantia? 

Qtde Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

– Linha branca 66 18 25 5 18 18% 25% 5% 18% 

– Linha marrom 34 13 6 7 8 13% 6% 7% 8% 

100 31 31 12 26 31% 31% 12% 26% 
 

 

Observando o construto experiência anterior do produto com o variável sexo, foi possível 

verificar que a amostra é bastante homogênea. Para 37% das mulheres era a primeira vez que 

compraram o bem enquanto que esta proporção foi de 27% para os homens. A tabela 7 demonstra 

estas descobertas. 

 

Tabela 7 – Distribuição da amostra por sexo e compra anterior de produto similar. 
 

 Valores absolutos Percentual sobre amostra total 

Já havia 
comprado? 1 – Não  2 – Sim  Total 1 – Não  2 – Sim  Total 

1 - Feminino  35 16 51 35% 16% 51% 
2 - Masculino  27 22 49 27% 22% 49% 

Total 62 38 100 62% 38% 100% 
 

 

4.1 Distribuição de Probabilidades das Variáveis 
 

De acordo com a amostra a distribuição de probabilidades de uma garantia estendida ser 

comprada ficou da seguinte forma para cada uma das variáveis identificadas: 
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• Sexo - A tabela 8 mostra que a probabilidade de uma mulher comprar garantia 

estendida e´ de 47%, contra 39% do sexo masculino de comprar este serviço. No gráfico 0 e´ a 

interpretação de sexo feminino e 1 a interpretação de sexo masculino. 

•  

Tabela 8 – Distribuição de probabilidade de compra de garantia estendida por sexo. 
 

 

 

• Faixa Etária  - A tabela 9 mostra que não existe muita variação entre as faixas etárias 

analisadas, e a que possui maior probabilidade de compra e´ a que compreende 31 anos ate 45 

anos. No gráfico 1 corresponde a faixa de 15 a 30 anos; 2 identifica 31 a 45 anos; 3 

compreende os indivíduos entre 46 e 60 anos e, finalmente a faixa 4 corresponde aos 

indivíduos maiores que 60 anos. 

 

Tabela 9 – Distribuição de probabilidade de compra de garantia estendida por faixa etária. 
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• Classe de Produto  - Na tabela 10 e´ possível perceber que existe uma probabilidade 

elevada de um cliente comprar uma garantia estendida, caso o produto seja da linha branca. 

No gráfico, 0 identifica os produtos da linha marrom e 1, representa os produtos da linha 

branca. 

Tabela 10 – Distribuição de probabilidade de compra de garantia estendida por classe de produto. 
 

 

 

• Compra Anterior - A tabela 11 mostra que existe uma probabilidade de 32% de uma 

pessoa que não comprou pela primeira vez um determinado produto da linha branca, ou da 

linha marrom, comprar uma garantia estendida. Ou seja, a garantia estendida não atrai tanto  

quem já possui algum tipo de experiência com o produto recém adquirido.  No gráfico, 0 

identifica os compradores não experientes com o produto e 1, representa os  consumidores 

com experiência no produto recém adquirido. 

Tabela 11 – Distribuição de probabilidade de compra de garantia estendida de acordo com a 
primeira compra do produto. 
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• Experiência Anterior com a Marca ou Produto - Na tabela 12 e´ possível perceber que 

quanto mais o cliente possui experiência com a marca ou o tipo de produto, maior e´ a 

probabilidade de comprar garantia estendida.  No gráfico, 1 e 2 identificam pessoas que 

responderam desfavoravelmente a existência de experiência anterior, 3, identifica o 

consumidor que não desconhece o produto mas também não possui muita experiência com o 

mesmo, enquanto que o 4 e o 5 no gráfico identificam respectivamente o consumidor que 

conhece muito o produto o produto recém adquirido, e o expert no produto recém adquirido. 

Na amostra não foram identificados consumidores com nenhuma ou pouca experiência no 

produto recém adquirido. 

 

Tabela 12 – Distribuição de probabilidade de compra de garantia estendida de acordo com a 
primeira compra do produto. 

 

 

 

 

• Preço da Garantia Estendida - Na tabela 13 e´ possível perceber que quanto mais o 

cliente percebe que o preço da garantia e´ considerado baixo em relação ao preço do produto 

recém adquirido, maior a probabilidade de uma garantia estendida ser adquirida.  No gráfico, 1 

e 2 identificam pessoas que responderam que consideram o preço da garantia alto ou abusivo, 

enquanto que o 4 e o 5 na escala do gráfico identificam os clientes que consideraram o preço 

da garantia como um bom negocio.  
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Tabela 13 – Distribuição de probabilidade de compra de garantia estendida de acordo com a 
percepção do cliente para com o Preço da garantia 
 

 
 

• Risco de Desempenho -  Do resultado da analise da amostra foi possível identificar que 

consumidores que concordaram que o risco de desempenho e´ um fator preocupante para com 

o produto recém adquirido, tem a maior propensão em adquirir a garantia estendida. Na tabela 

14, e´ possível verificar que quanto mais alta a concordância do cliente com as questões 

relacionadas ao risco de desempenho, maior a probabilidade da garantia estendida ser 

adquirida. De acordo com a escala do questionário, os valores mais baixos da escala 

identificam clientes que não concordam que existe risco de desempenho, enquanto que os 

valores mais altos da escala identificam os clientes que concordam com as afirmações 

correspondentes ao risco de desempenho. 

Tabela 14 – Distribuição de probabilidade de compra de garantia estendida de acordo com a 
percepção do cliente para com o risco de desempenho do produto recém adquirido 

 

 

 

• Risco Financeiro -  Ao contrario do identificado com a interpretação da percepção do 

cliente com relação ao risco de desempenho, o risco financeiro associado ao produto não 
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influencia na probabilidade do cliente comprar uma garantia estendida. Como o resultado da 

distribuição de probabilidade aponta os maiores resultados para clientes que não concordam 

com a interpretação de risco financeiro, não e possível concluir que a aversão ao risco 

financeiro aumenta a probabilidade da compra de garantia estendida. 

Tabela 15 – Distribuição de probabilidade de compra de garantia estendida de acordo com a 
percepção do cliente para com o risco financeiro para com produto recém adquirido 

 

 

 

4.2 Construção do Modelo de Regressão Logística 
 

 

Visando confirmar a distribuição das probabilidades encontradas e, para testar as hipóteses da 

pesquisa, os dados foram analisados por Regressão Logística. Assim, pôde-se verificar o impacto dos 

fatores identificados na composição da compra ou rejeição da garantia estendida. Conforme 

mencionado no capítulo anterior a variável dependente, compra dagarantia estendida, é do tipo 

binário, onde o valor um significa que a garantia estendida foi comprada e o valor zero significa que a 

garantia estendida não foi comprada.  

 

No SPSS 15.0, foi aplicado o modelo de regressão logística , no método stepwise foward, para 

definir o modelo final que minimiza o número de variáveis e maximiza a precisão do modelo. O 

resultado do modelo inicial apresenta a tabela de classificação considerando o modelo com apenas 

uma constante, ou seja, se arbitrariamente ninguém comprasse garantia estendida, a taxa de acerto 

seria de 57%, conforme observado na tabela 16.  
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Tabela 16 – Tabela de Classificação SPSS – Modelo Inicial 
 

 Observado 

  
Variavel 

Dependente 
% 

Acerto 
Não 

Comprou Comprou 
Passo 
0 

Variavel 
Dependente 

Não 
Comprou 

57 0 100,0 

Comprou 43 0 0,0 
% Total     57,0 
 

 

A primeira variável a ser incluída no modelo será aquela que tiver a estatística de pontuação 

mais alta, estatística Wald, no caso a variável risco de desempenho foi selecionada a compor o 

modelo. Em segundo lugar, a variável preço da garantia foi incorporada. A tabela 17 mostra o 

histórico de interação do modelo. Nesta tabela é possível verificar que a análise direcionada a passos 

utilizando a estatística de Wald consumiu 2 passos até obter o modelo final. Observando-se as 

significâncias estatísticas do modelo, foi possível constatar que o coeficiente é significativo a cada 

passo, ao nível de 95% de confiança.  

Tabela 17 – Histórico de Interação do Modelo de Regressão Logística SPSS  
 

Interaçao 
-2 Log 

verossimilhanca 

Coeficientes 

Constante Risco_Desempenho Preco_Garantia 
Passo 
1 

1 95,324 -4,615 0,748   
2 89,889 -6,985 1,121   
3 89,482 -7,856 1,256   
4 89,478 -7,951 1,270   
5 89,478 -7,952 1,270   
6 89,478 -7,952 1,270   

Passo 
2 

1 78,810 -6,202 0,557 0,704 
2 69,130 -9,942 0,891 1,118 
3 67,513 -12,216 1,084 1,378 
4 67,435 -12,857 1,137 1,453 
5 67,435 -12,896 1,140 1,458 
6 67,435 -12,897 1,140 1,458 
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Foi observado que a cada passo, quando uma nova variável é incluída no modelo, a estatística 

de probabilidade – 2log diminui indicando uma melhora no modelo. Segundo Hair (1998), Se no 

modelo avaliado houver um decréscimo no valor –2Log comparado ao modelo base, existe melhora 

no modelo, pois valores menores da medida –2Log indicam o melhor ajuste geral do modelo. Após as 

duas interações o modelo final selecionou somente as variáveis de Risco de Desempenho e Preço da 

Garantia, na tabela 18 observa-se os valores das variáveis escolhidas e na tabela 19 mostra o  score de 

probabilidade gerado pela regressão logística para a compra de garantia estendida 

 

Tabela 18 – Variáveis do Modelo de Regressão Logística - SPSS  
 
 B S.E. Wald DF Sig. Exp(B) 
Passo 
1(a) 

Risco_Desempenho 
1,270 0,249 26,019 1 0,000 3,562 

Constante -7,952 1,570 25,660 1 0,000 0,000 
Passo 
2(b) 

Risco_Desempenho 
1,140 0,271 17,717 1 0,000 3,127 

Preco_ Garantia 
1,458 0,383 14,462 1 0,000 4,298 

Constante -
12,897 

2,490 26,833 1 0,000 0,000 

 

 Tabela 19 – Scores de Probabilidade de Acertividade do Modelo - SPSS  
 

Faixas de Probabilidade Dep   
Total 
(linha) % Compra 

  0 1     

  
Não comprou 
(Y) 

Comprou 
(X) (X + Y)   

1 - Até 20% 42 2 44 4,55% 
2 - 20% até 50% 6 4 10 40,00% 
3 - 50% até 70% 5 7 12 58,33% 
4 - 70% até 90% 3 16 19 84,21% 
5 - 90% e mais 1 14 15 93,33% 
Total (coluna) 57 43 100 43,00% 
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As variáveis Sexo, Faixa Etária, Classe do Produto, Compra anterior, Risco Financeiro e 

Experiência Anterior foram desprezadas pois não apresentavam coeficientes significativos ao nível de 

95% de confiança. A tabela 20 demonstra os resultados apurados pela regressão logística para estas 

variáveis. 

 

Tabela 20 – Variáveis Rejeitadas pelo Modelo de Regressão Logística - SPSS  
 

 Coeficientes 
Graus de 
Liberdade Sig. 

Passo 
1 

Variaveis Sexo 0,130 1 0,718 
Faixa_Etaria 0,272 1 0,602 
Classe 0,258 1 0,612 
Compra_anterior_produto 1,914 1 0,167 

Risco_Financeiro 0,551 1 0,458 
Exp_Anterior 0,275 1 0,600 
Preco_Garantia 19,818 1 0,000 

Estatistica Final 22,313 7 0,002 
Passo 
2 

Variaveis Sexo 0,684 1 0,408 
Faixa_Etaria 2,097 1 0,148 
Classe 0,005 1 0,946 
Compra_anterior_produto 0,281 1 0,596 

Risco_Financeiro 0,556 1 0,456 
Exp_Anterior 0,639 1 0,424 

Estatistica Final 3,801 6 0,704 
 

 

Existem  três medidas comparáveis ao R2 no modelo de regressão múltipla, que mede o poder 

de explicação do modelo. A medida R2 Cox e Snell opera da mesma forma, com valores mais altos  

indicando maior ajuste do modelo. Entretanto, esta medida está limitada pelo fato de que não  

consegue alcançar o valor máximo de 1, de modo que a medida R2 de Nagelkerke já propõe  uma 

modificação que tem o alcance de 0 para 1. A terceira medida é a medida R2 "pseudo" com base na 

melhoria do valor –2Log (HAIR,1998). De acordo com a tabela 21, o modelo apresentou as três 

medidas favoráveis a assertividade do modelo. O R2 de Cox aumentou 13% no ultimo passo de ajuste 

do modelo, o R2 de Nagelkerke aumentou 17% e o -2log, conforme já explicado diminuiu. Desta 
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forma, segundo a medida de Cox o modelo explica 50% das observações, e a medida de Nagelkerke 

informa que o modelo explica 67% das observações. 

Tabela 21 – Variáveis Rejeitadas pelo Modelo de Regressão Logística - SPSS  
 

Resumo do Modelo 

Passo 
-2 Log 

verossimilhança 
Cox & 

Snell R2 
Nagelkerke 

R2 
1 89,478(a) 0,376 0,505 
2 67,435(a) 0,500 0,671 

 

 

4.3 Analises dos Resíduos Padronizados 

 
O modelo pode ser considerado generalizável pois, conforme tabela 20, menos de 1% dos 

resíduos padronizados estão acima de 2,58 e, apenas 5% estão acima de 1,96. A análise de resíduos 

padronizados fornece informação em relação aos valores que se afastam do esperado. Fazendo uso 

desta ferramenta, e fixando o número de desvios em relação à media dos valores observados, podem-

se identificar as relações significativas entre os determinantes do modelo. Os valores significativos 

representam evidência estatística da existência de relação entre os determinantes em estudo.  

Estas relações entre os determinantes foram estabelecidas utilizando como critério de decisão 

valores de desvio maiores de +2,0. Estatisticamente, esse valor está associado aproximadamente a um 

nível de confiança igual a 95% (WERKEMA; AGUIAR, 1996). Explicando melhor o conceito de 

nível de confiança, tem-se que a probabilidade de que um valor de resíduo padronizado maior de +2,0 

ser obtido por acaso, sem que exista relação entre os determinantes envolvidos, é menor de 5%. 

Assim, os modelos foram construídos incorporando somente as relações significativas.  
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Tabela 22 – Resíduos Padronizados 
 

 

 

 

 

4.4 Avaliação da Qualidade de Classificação do Modelo 
 

 

Visando complementar as análises com relação a qualidade e confiabilidade do modelo gerado 

foi construída uma matriz de confusão/matriz de erros. Esta matriz tem o objetivo de mostrar as 

classificações corretas do modelo em oposição as classificações preditas de cada classe do modelo 

(MINGOTI, 2005). 

 

São dois tipos de erros que podem ocorrer quando se trabalha com duas populações. Quando o 

elemento amostral pertence à população 1, mas a função discriminante o classifica como sendo da 

população 2, tem-se o erro tipo 1. Já o erro tipo 2 deriva da classificação de um elemento amostral 

como sendo da população 1, quando este é proveniente da população 2. Denominando p(2/1) e p(1/2) 

as probabilidades de ocorrência dos erros 1 e 2 , respectivamente. Logo: 

p(2/1) = a probabilidade de classificar erradamente um elemento em 2 quando ele é de 1; 

p(1/2) = a probabilidade de classificar erradamente um elemento em 1 quando ele é de 2. 
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Para a diminuição do erro na classificação de um indivíduo em uma das populações, é 

importante que estas probabilidades sejam a menor possível. MINGOTI (2005), escreve que neste 

método, os escores de cada elemento amostral observado das populações 1 e 2 são calculados, sendo a 

regra de discriminação utilizada para classificar os n = n1 + n2 elementos da amostra conjunta. 

Quando a função discriminante é de boa qualidade, espera-se que ela apresente uma grande 

porcentagem de acerto na classificação dos elementos amostrais em relação à população a que de fato 

pertencem. Portanto, neste método, os mesmos elementos amostrais participam da estimação da regra 

de classificação e de estimação dos erros de classificação. As freqüências de classificações corretas e 

incorretas podem ser sumarizadas em uma matriz de confusão, como mostra a tabela 23. 

 

Tabela 23 – Construção de uma Matriz de Confusão 
 

    Valor Predito   

    1 (Positivo) 0 (Negativo) Total 

Valor Real (Variável 

Dependente) 

1 (Positivo) VP FN   

0 (Negativo) FP VN   

  Total       

Fonte: Adaptação de MINGOTI,2005 

 

Onde: 

 VP é número de Verdadeiros Positivos; 
  FN é número de Falsos Negativos; 
  VN é número de Verdadeiros Negativos; 
  FP é número de Falsos Positivos; 

  

As classificações corretas e incorretas da amostra utilizada geraram a matriz de confusão 

apresentada na tabela 24. 
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Tabela 24 –Matriz de Confusão Gerada pelo Modelo 
 

    Valor Predito   
    1 (Positivo) 0 (Negativo) Total 

Valor Real (Compra da 
Garantia Estendida) 

1 (Positivo – 
Comprou garantia) 30 13 43 
0 (Negativo – Não 
comprou garantia) 5 52 57 

  Total 35 65 100 
 

Desta forma a acurácia do modelo, que é definida pela formula: (VP + VN) / 

(VP+FN+VN+FP), mostrou que o modelo possui 82% de probabilidade de acerto de quem compra 

garantia estendida. A sensibilidade do modelo, calculada pela formula: VP / (VP +FN), mediu a 

probabilidade de o modelo identificar corretamente os resultados de quem comprou a garantia, no 

caso, o resultado desta métrica foi de 70% . Com a relação a especificidade, que mediu a 

probabilidade do modelo identificar corretamente os resultados de quem não comprou a garantia 

estendida, teve uma taxa calculada de 91%.  Todos os valores encontrados confirmam que o modelo 

possui uma capacidade preditiva confiável e robusta. 

 

 

4.5 Interpretação dos Resultados 
 

 

Com os resultados do modelo de Regressão Logística foi possível selecionar duas variáveis 

que melhor explicam a compra de uma garantia estendida. Interpretando os resultados do modelo 

final, por aproximação linear, é possível afirmar que mantendo a variável Risco de Desempenho fixa, 

para o incremento unitário na variável Preço da Garantia, a probabilidade de um cliente comprar uma 

garantia estendida aumenta em 1,14%. Ao passo que, mantendo a variável Preço da Garantia fixa, o 

incremento unitário na avaliação do Risco de Desempenho aumenta em 1,48% a probabilidade de um 

cliente comprar uma garantia estendida. 

 

Outra interpretação do modelo de regressão logística foi feita pela através da análise da taxa 

de sucesso de compra de garantia estendida através das variáveis selecionadas.  Segundo este 

indicador, mantendo a variável Preço da Garantia fixa, para cada aumento na percepção do 
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consumidor em relação ao Risco de Desempenho, aumenta em 4 vezes a chance deste consumidor 

comprar a garantia estendida. Ao passo que, mantendo a variável Risco de Desempenho fixa, para 

cada aumento na percepção do consumidor favorável ao Preço da Garantia, aumenta em 3 vezes a 

chance deste consumidor comprar a garantia estendida. 

 

A partir dos resultados obtidos foi realizada a análise das hipóteses da pesquisa. A Hipótese 1- 

Risco Financeiro foi rejeitada, demonstrando que uma alta aversão ao risco financeiro não pode ser 

interpretado como fator para que o consumidor adquira a garantia estendida.  

 

A Hipótese 2: Preço da Garantia Estendida não pode ser rejeitada, concluindo-se que 

quanto mais elevado for o preço da garantia estendida mais o consumidor a rejeita.  

 

A Hipótese 3: Risco de Desempenho também não pode ser rejeitada, implicando que o 

consumidor, temendo uma falha ou quebra do produto adquirido, fica propenso à comprar a garantia 

estendida.  

 

A Hipótese 4: Experiência anterior com o produto foi rejeitada sinalizando que 

experiências prévias e positivas com um produto não determina que o consumidor rejeitará a extensão 

da garantia ao vir a adquirir este produto.  

 

A Hipótese 5: Classe do produto também foi rejeitada, o que significa que a decisão do 

consumidor em adquirir a extensão da garantia não está associada à classe do produto; no caso deste 

estudo, classe branca ou marrom.  

 

A Hipótese 6: Compra anterior do mesmo produto/classe de produto foi rejeitada, 

mostrando que o consumidor faz uma opção pela extensão da garantia independentemente de já ser a 

primeira ou segunda compra do produto em questão.  O Sexo, Hipótese 7, por ter sido rejeitada, 

demonstra que o sexo não influencia na opção de compra, ou seja, não existe diferença de 

comportamento entre os sexos. E finalmente, a faixa etária, Hipótese 8, rejeitada, nos diz que a faixa 

etária não determina o comportamento do consumidor. A tabela 25 mostra o resumo da análise das 

hipóteses apresentadas. 
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 Tabela 25 – Resumo da análise das Hipóteses 
Hipótese Construto valor p Conclusão 

1 Risco Financeiro 0,456 
H1 rejeitada. Significância não rejeita 

hipótese nula 

2 Preço da Garantia 0,000 
H2 aponta que há relação entre este 
construto e a variável dependente.  

3 Risco Desempenho 0,000 
H3 aponta que há relação entre este 
construto e a variável dependente.  

4 Experiência Anterior 0,424 
H4 rejeitada. Significância não rejeita 

hipótese nula 

5 Classe Produto 0,946 
H5 rejeitada. Significância não rejeita 

hipótese nula 

6 Compra Anterior 0,596 
H6 rejeitada. Significância não rejeita 

hipótese nula 

7 Sexo 0,408 
H7 rejeitada. Significância não rejeita 

hipótese nula 

8 Faixa Etária 0,148 
H8 rejeitada. Significância não rejeita 

hipótese nula 
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CAPÍTULO 5 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
5.1 Conclusões gerais 

 
 

Com o modelo obtido, verificou-se que o consumidor é sensível ao Preço da Garantia e ao 

Risco do Desempenho para bens duráveis das linhas branca e marrom. Quanto mais baixo o preço da 

garantia, maior a probabilidade de adquiri-la e quanto maior a percepção de que haverá uma quebra 

ou falha, aumenta-se ainda mais a probabilidade de aquisição.  

 

A faixa etária não influencia a decisão, o que pode ser interpretado de forma similar; ou seja, 

um bem caro e de longa vida útil, tende a ser objeto de compra de famílias constituídas, portanto 

consumidores na faixa de 31 a 60 anos. A análise estatística descritiva mostra que estas duas faixas 

foram responsáveis por 73% das compras.     

 

O risco financeiro e primeira compra não ficaram em primeiro plano na decisão, 

provavelmente porque a compra, por significar um dispêndio elevado, é planejada com critério, tanto 

sob a ótica do seu custo quanto sob a ótica de qualidade e forma de usar, informações estas obtidas 

através de pesquisa com familiares e amigos sob o produto e a marca. Analogamente, a experiência 

anterior deixa de ser relevante, levando o consumidor, caso ele não tenha experiência pessoal com o 

produto, a buscar orientações com amigos e familiares.  

 

 

 
 

5.2 Contribuições da pesquisa 
 
 

A maior contribuição do presente trabalho é para a área acadêmica, já que até hoje nenhum 

estudo foi publicado nos principais periódicos científicos em administração no Brasil, buscando 

mapear o comportamento do consumidor de garantias estendidas, apesar deste mercado estar 

crescendo exponencialmente.  
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O resultado do modelo estatístico encontrado nesta pesquisa foi adequado para delinear os 

motivos que levam os consumidores a pagarem mais para ter uma garantia com prazo maior que a 

garantia original do produto.  

 

Para a área de marketing este trabalho também possui uma importância elevada. Com a 

comprovação que os construtos riscos de desempenho e preço da garantia influenciam a compra de 

uma garantia estendida, varejistas podem pensar em estratégias do como: diminuir a relação do preço 

da garantia com o preço do produto, para obter mais ganhos com o aumento de escala, ou, podem 

pensar em fazer promoções de garantias para aqueles produtos de marcas novas, que são 

desconhecidos dos clientes, visando impulsionar a venda destes novos entrantes no mercado. 

 
 

5.3 Limitações e Sugestões para pesquisa futura 
 
 

Por se tratar de amostra por conveniência, não-probabilística, a generalização dos resultados 

encontrados não pode ser realizada para a população. Entretanto, devido à ausência de literatura sobre 

o tema, os resultados abrem espaço para pesquisas complementares descritivas e casuais 

(MALHOTRA, 2006). Há de considerar também que os dados coletados para a amostra foram 

poucos, 100 entrevistados.  Isto pode ter contribuído para um resultado tendencioso. 

 

O referencial teórico apontou diversos fatores como possíveis influenciadores na decisão de 

compra do consumidor: (i) risco financeiro, (II) risco de desempenho, (iii) esforço para reparar o 

produto, (iv) intensidade de utilização do produto, (v) usuários do produto, (vi) forma de manuseio do 

produto (cuidado para manusear o produto), (vii) experiência passada com o produto, (viii) momento 

da oferta (no ato da compra ou após a compra) e (ix) confiabilidade do consumidor com o vendedor. 

O referencial teórico analisou cada fator por diversos ângulos. O resultado da pesquisa corrobora com 

esta percepção indicando que o tema deverá ser tratado através de diversas pesquisas, cada uma de 

forma específica para grupos constituídos por consumidores de classes sociais distintas, realizando 

compras de produtos de diferentes classes e valores. Especial atenção deverá ser dada quanto à 

postura do vendedor e a forma de realizar a venda da garantia estendida, a qual pode ter forte 

influência na decisão do consumidor.    
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As variáveis demográficas não analisaram a renda per capita dos consumidores e nem o peso 

da compra no seu orçamento familiar. Também não foi apurado o estado civil, as diferentes regiões 

geográficas e a influência da marca. Também não foi investigada a percepção do consumidor com 

relação ao valor da garantia em termos absolutos e relativos, conforme as distinções entre eles pela 

Teoria da Perspectiva.    

 

Todos estes pontos abrem espaço para pesquisas adicionais visando um melhor entendimento 

deste tema, para entender porque e como a receita de garantia estendida adquiriu relevância nos 

resultados operacionais do varejo. Artigos de natureza não científicos, publicados em revistas do 

varejo e em sites sobre o tema (CONSUMER REPORTS, 2007; GRANT, 2009; BRADFORD,2003), 

chamam a atenção de que o consumidor pode estar sendo iludido, pois devido ao baixo valor da 

garantia estendida para produtos não duráveis e de pequena vida útil, eles se esquecem que fizeram a 

opção pela garantia, esquecem de usá-la quando ocorre uma falha ou quebra, ou, quando lembram que 

compraram a garantia estendida, esquecem aonde guardaram o comprovante, ficando impossibilitado 

de usá-la.  Esta é mais uma vertente de pesquisa que deve ser explorada para melhor entender a 

decisão do consumidor.   

 

Por último, deve-se analisar também se quem está respondendo a pergunta é quem tomou a 

decisão. Ou seja, o entrevistado pode estar respondendo o questionário com base numa decisão do 

casal ou do outro conjugue e não necessariamente informando a sua opinião. As pesquisas 

complementares devem desenvolver métodos de pesquisas que tratem adequadamente estas situações. 
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ANEXOS 
 
 

7.1 Anexo 1 -  Roteiro da Entrevista 
 

1. Você conhece o serviço de garantia estendida, oferecido pelas lojas que vendem produtos 
eletro-eletrônicos?  

 
Caso a pergunta hum for respondida negativamente, a entrevista é encerrada. 
 

1. Em alguma de suas compras de produtos eletro-eletrônicos você comprou o serviço de 
garantia estendida? 
  

2. Qual(is) o(s) motivo(s) que norteou(aram) sua decisão na escolha de comprar ou não uma 
garantia estendida?  

 
3. Qual o seu nome ? 
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7.2 Anexo 2 -  Questionário 
 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE OPÇÃO DE COMPRA DE GARANTIA ESTENDIDA 
 

 
Caro respondente, 
 

Lembre-se da sua última compra de eletrodoméstico, se você teve a opção de comprar garantia 

estendida, por favor, responda as perguntas abaixo referentes a esta compra: 

 
 

• Qual o produto que você comprou?       
 

• Você, no passado, já havia comprado algum produto similar a este?  (   )  sim (   ) não  
 

• Você comprou a garantia estendida associada ao produto?      (   )  sim          (   ) não  
 
 
 
Analisando os motivos  de você ter comprado ou não a garantia estendida, assinale uma das 
opções abaixo : 
 
 

1) A compra da garantia estendida para o produto da marca em questão era ? 
 

Ruim  1   2   3   4   5   6   7  Excelente 
 
 

2) O preço da garantia estendida representava? 
   

Nenhuma economia  1   2   3   4   5   6   7  Grande economia 
 
 
 
 

3) O preço da garantia era ? 
 
   

Muito abusivo  1   2   3   4   5   6   7  Extremamente justo 
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4) A garantia estendida para este eletrodoméstico : 

 
   

Não tem valor  1   2   3   4   5   6   7  Tem um valor extremo 
 
 
 

5) Considerando o investimento associado a compra do eletrodoméstico, o quanto arriscado você 
diria que está associado a compra deste eletrodoméstico ? 
 
   

Nenhum risco  1   2   3   4   5   6  7  8  9 Altíssimo risco 
 
 

6) Você acreditava que existia um risco financeiro na compra deste eletrodoméstico em função 
da possibilidade de uma futura manutenção ou reparo serem caros ? 
 
   

Improvável  1   2   3   4   5   6  7  8  9 Muito provável 
 
 

7) O quanto você estava seguro que este eletrodoméstico funcionasse satisfatoriamente? 
 
   

Não muito seguro  1   2   3   4   5   6  7  8  9 Extremamente seguro 
 
 

8) Considerando os possíveis problemas associados com o funcionamento do eletrodoméstico, 
quanto arriscado você classifica esta compra? 
 
     

Nenhum risco  1   2   3   4   5   6  7  8  9 Alto risco 
 
 

9) Qual o seu nível de confiança com o produto que acaba de comprar? 
 
     

Pouco confiante  1   2   3   4   5   6  7  8  9 Extremamente confiante 
 
 
 

10) Você acredita que seu eletrodoméstico irá apresentar todas as funções que estão descritas na 
propaganda? 
   

Não estou seguro  1   2   3   4   5   6  7  8  9 Extremamente seguro 
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11)  Qual a freqüência de utilização do eletrodoméstico recém adquirido? 
 
   

Raramente  1   2   3   4   5   6  7  8  9 Todos os dias 
 
 

12) Você tinha muito conhecimento sobre o produto ou a marca do eletrodoméstico recém-
adquirido? 
 
     

Nenhum   1   2   3   4   5   6  7  8  9 Expert 
 
 
 
 
Avalie o seu grau de concordância com as afirmações abaixo 
 
 

13)  Tenho muita habilidade na utilização do eletrodoméstico comprado: 
 
   

Discordo Totalmente  1   2   3   4   5  Concordo Totalmente 
 
 

14) Utilizo diariamente o tipo de eletrodoméstico recém adquirido: 
 
     

Discordo Totalmente  1   2   3   4   5  Concordo Totalmente 
 
 

15) Já utilizei bastante eletrodomésticos similares ao recém comprado: 
 
     

Discordo Totalmente  1   2   3   4   5  Concordo Totalmente 
 
 
 

16) Tenho muita habilidade na  utilização do eletrodoméstico comprado: 
 
   

Discordo Totalmente  1   2   3   4   5  Concordo Totalmente 
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17) Eu tinha conhecimento prévio na utilização do novo eletrodoméstico: 
 
   

Discordo Totalmente  1   2   3   4   5  Concordo Totalmente 
 
 
 
 
Sexo    (   )  Masculino          (   )   Feminino  
 
 
Faixa Etária  (   ) de 15 à 30    (   ) de 31 à 45    (   ) de 46 à 60    (   ) mais de 60 . 
 
 
 
Obrigado ! 
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7.3 Anexo 3 -  Outputs do Software SPSS 
 
 
Logistic Regression  

   
Notes   

Output Created 2/8/09 
Comments   
Input Data C:\Projetos\Patricia (Ponto 

Frio)\Base_Patricia_PseudoR2.sav 

 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 
 N of Rows in Working Data File 100 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing 

Syntax  LOGISTIC REGRESSION  Dep 
  /METHOD = FSTEP(LR) Sexo 
Faixa_Etaria Classe 
Compra_anterior_produto 
  Risco_Financeiro Risco_Desempenho 
Exp_Anterior PRECO_GARANTIA  
/SAVE = PRED PGROUP COOK 
LEVER DFBETA SRESID ZRESID 
  /CLASSPLOT 
  /PRINT = GOODFIT CORR ITER(1) 
CI(95) 
  /CRITERIA = PIN(.05) POUT(.10) 
ITERATE(20) CUT(.5) . 
 

Resources Elapsed Time 00:00:00 

Variables 
Created or 

PRE_3 Predicted probability 
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Modified 
 PGR_3 Predicted group 
 COO_3 Analog of Cook's influence statistics 

 LEV_3 Leverage value 
 SRE_3 Standard residual 
 ZRE_3 Normalized residual 
 DFB0_3 DFBETA for constant 
 DFB1_3 DFBETA for Risco_Desempenho 

 DFB2_3 DFBETA for PRECO_GARANTIA_AJ 

 
 

Case Processing Summary 
Unweighted 
Cases(a) N Percent 
Selected 
Cases 

Included 
in 
Analysis 

100 100,0 

Missing 
Cases 0 0,0 

Total 100 100,0 
Unselected Cases 0 0,0 
Total 100 100,0 
a. If weight is in effect, see classification table 
for the total number of cases. 
    

Dependent 
Variable 
Encoding   

Original 
Value 

Internal 
Value   

0 0   
1 1   
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Block 0: Beginning Block  
    

Iteration History(a,b,c) 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 
Step 0 1 136,663 -0,280 

2 136,663 -0,282 
3 136,663 -0,282 

a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 136,663 
c. Estimation terminated at iteration number 3 
because parameter estimates changed by less than 
,001. 
 
 

Classification Table(a,b) 

  Observed 

Predicted 

Dep Percentage 
Correct 0 1 

Step 0 Dep 0 57 0 100,0 
1 43 0 0,0 

Overall Percentage     57,0 

a. Constant is included in the model. 
b. The cut value is ,500 
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Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 0 Constant -0,282 0,202 1,947 1 0,163 0,754 

        
Variables not in the Equation   

  Score df Sig.   
Step 0 Variables Sexo 0,700 1 0,403   

Faixa_Etaria 0,139 1 0,709   
Classe 5,263 1 0,022   
Compra_anterior_produto 

3,262 1 0,071 
  

Risco_Financeiro 13,370 1 0,000   
Risco_Desempenho 36,582 1 0,000   
Exp_Anterior 13,045 1 0,000   
PRECO_GARANTIA_AJ 

33,756 1 0,000 
  

Overall Statistics 52,310 8 0,000   
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Block 1: Method = Forward Stepwise (Likelihood 
Ratio)  
      

Iteration History(a,b,c,d) 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant Risco_Desempenho PRECO_GARANTIA_AJ 
Step 1 1 95,324 -4,615 0,748   

2 89,889 -6,985 1,121   
3 89,482 -7,856 1,256   
4 89,478 -7,951 1,270   
5 89,478 -7,952 1,270   
6 89,478 -7,952 1,270   

Step 2 1 78,810 -6,202 0,557 0,704 
2 69,130 -9,942 0,891 1,118 
3 67,513 -12,216 1,084 1,378 
4 67,435 -12,857 1,137 1,453 
5 67,435 -12,896 1,140 1,458 
6 67,435 -12,897 1,140 1,458 

a. Method: Forward Stepwise (Likelihood Ratio) 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 136,663 
d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by 
less than ,001. 
 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 47,185 1 0,000 

Block 47,185 1 0,000 
Model 47,185 1 0,000 

Step 2 Step 22,044 1 0,000 
Block 69,228 2 0,000 
Model 69,228 2 0,000 
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Model Summary  

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke 
R Square  

1 
89,478(a) 0,376 0,505 

 
2 

67,435(a) 0,500 0,671 
 

a. Estimation terminated at iteration number 6 
because parameter estimates changed by less than 
,001.  
 
 
 
 

Hosmer and Lemeshow Test    

Step 
Chi-

square df Sig.    
1 16,351 8 0,038    
2 5,165 7 0,640    
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Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test    

  

Dep = 0 Dep = 1 

Total 

   

Observed Expected Observed Expected    
Step 1 1 11 10,740 0 0,260 11    

2 7 6,625 0 0,375 7    
3 9 9,812 2 1,188 11    
4 11 9,055 0 1,945 11    
5 7 6,680 3 3,320 10    
6 3 4,026 5 3,974 8    
7 0 2,971 7 4,029 7    
8 4 2,794 4 5,206 8    
9 0 1,993 9 7,007 9    
10 5 2,306 13 15,694 18    

Step 2 1 12 11,913 0 0,087 12    
2 10 9,757 0 0,243 10    
3 9 9,338 1 0,662 10    
4 10 8,825 0 1,175 10    
5 6 7,313 4 2,687 10    
6 5 5,470 8 7,530 13    
7 1 2,129 8 6,871 9    
8 3 1,763 8 9,237 11    
9 1 0,491 14 14,509 15    

          
Classification Table(a)     

  Observed 

Predicted     
Dep Percentage 

Correct 

    

0 1     
Step 1 Dep 0 48 9 84,2     

1 10 33 76,7     
Overall Percentage     81,0     

Step 2 Dep 0 48 9 84,2     
1 6 37 86,0     

Overall Percentage     85,0     

a. The cut value is ,500     
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Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for 
EXP(B) 

Lower Upper 
Step 
1(a) 

Risco_Desempenho 
1,270 0,249 26,019 1 0,000 3,562 2,186 5,804 

Constant -7,952 1,570 25,660 1 0,000 0,000     
Step 
2(b) 

Risco_Desempenho 
1,140 0,271 17,717 1 0,000 3,127 1,839 5,318 

PRECO_GARANTIA 

1,458 0,383 14,462 1 0,000 4,298 2,027 9,112 

Constant -12,897 2,490 26,833 1 0,000 0,000     

a. Variable(s) entered on step 1: Risco_Desempenho. 
b. Variable(s) entered on step 2: PRECO_GARANTIA 
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Correlation Matrix 

  
Consta

nt 
Risco_Desem

penho 
Consta

nt 
Risco_Des
empenho 

PRECO_GARAN
TIA 

Ste
p 1 

Constant 1,000 -0,986       
Risco_Desempenh
o -0,986 1,000       

Ste
p 2 

Constant     1,000 -0,790 -0,734 
Risco_Desempenh
o     -0,790 1,000 0,182 

PRECO_GARAN
TIA 

    -0,734 0,182 1,000 
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Model if Term Removed 

Variable 

Model 
Log 

Likelihood 

Change in 
-2 Log 

Likelihood df 

Sig. of 
the 

Change 
Step 
1 

Risco_Desempenho 

-68,331 47,185 1 0,000 

Step 
2 

Risco_Desempenho 
-47,849 28,264 1 0,000 

PRECO_GARANTIA_AJ 

-44,739 22,044 1 0,000 

 
 

Variables not in the Equation 

  Score df Sig. 
Step 
1 

Variables Sexo 0,130 1 0,718 
Faixa_Etaria 0,272 1 0,602 
Classe 0,258 1 0,612 
Compra_anterior_produto 

1,914 1 0,167 

Risco_Financeiro 0,551 1 0,458 
Exp_Anterior 0,275 1 0,600 
PRECO_GARANTIA_AJ 

19,818 1 0,000 

Overall Statistics 22,313 7 0,002 
Step 
2 

Variables Sexo 0,684 1 0,408 
Faixa_Etaria 2,097 1 0,148 
Classe 0,005 1 0,946 
Compra_anterior_produto 

0,281 1 0,596 

Risco_Financeiro 0,556 1 0,456 
Exp_Anterior 0,639 1 0,424 

Overall Statistics 3,801 6 0,704 
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             Step number: 1    
   
             Observed Groups and Predicted Probabilities   
   
      16 ô                                                            ô  

         ó                                                            ó 

         ó                                                            ó  

F        ó                                                            ó 

R     12 ô                                                            ô  

E        ó                                                            ó 

Q        ó                                                            ó  

U        ó          0                                   1             ó 

E      8 ô          0                  1         1      1  1          ô  

N        ó   0 1    0                  1    1    1      1  1          ó 

C        ó   0 0    0                  1    1    1      1  1          ó  

Y        ó0  0 0    0     0            1    1    1      1  1    1     ó 

       4 ô0 00 0 1  0     0             1    1    0      1  1    1     ô  

         ó0 00 0 0  0     0        1   0    1    0      1  1    1     ó 

         ó0000 0 0  0  0  0   0    1   0    1    0      1  0   1 11    ó  

         ó0000 0 0  0  0  0   0    1   0    1    0      1  0  1 00  0 ó 

Predicted òòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòò òòòôòòòòòòòòòòòòòòò  

  Prob:   0            ,25            ,5             ,75             1 

  Group:  0000000000000000000000000000001111111111111 11111111111111111  

   
          Predicted Probability is of Membership for 1   
          The Cut Value is ,50   
          Symbols: 0 -  0   
                   1 - 1   
          Each Symbol Represents 1 Case.   
 


