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RESUMO 

Objetivo: A pandemia de Covid-19 impôs um enorme desafio para o setor automotivo ao 

mudar a forma como as pessoas se relacionam com as marcas de automóveis. As ferramentas 

digitais de comunicação, que antes influenciavam apenas as etapas de busca de informações e 

avaliação de alternativas, passaram a afetar diretamente o processo de compra. Tal processo, 

tradicionalmente criticado pela literatura devido à falta de mudança aparente, foi rapidamente 

ajustado e o atendimento digital passou a fazer parte da realidade das empresas do setor. Diante 

disso, a presente pesquisa investiga a influência de diferentes fatores do atendimento digital via 

WhatsApp sobre a conversão de vendas em loja (jornada omnicanalizada), dando especial 

atenção ao Net Promoter Score, além de aspectos temporais e de gênero. 

Metodologia: A pesquisa utiliza dados secundários em um estudo correlacional ex post facto. 

As hipóteses de estudo foram testadas através de modelos de regressão linear e regressão 

logística. 

Resultados: Os resultados mostram que fatores temporais e de gênero exercem efeitos indiretos 

sobre as vendas em loja, sendo mediados pelo Net Promoter Score (NPS). O gênero feminino, 

assim como a redução do tempo médio de resposta e os atendimentos solicitados durante a 

noite, exercem efeito positivo no NPS, que por sua vez influencia positivamente a conversão 

de vendas em loja. 

Limitações: Estudos ex post facto limitam interpretações de causa e efeito. A indisponibilidade 

de outras informações demográficas impossibilita análises aprofundadas para questões que 

envolvem idade e renda. Outra limitação refere-se aos pontos de contato e a etapa da jornada 

de consumo considerada, o que impede que outras áreas das empresas sejam analisadas sob a 

perspectiva da omnicanalidade. 

Aplicabilidade do trabalho: O trabalho fornece subsídios para o desenvolvimento de 

estratégias voltadas para a nova jornada do consumidor automotivo, servindo de guia para a 

capacitação da força de vendas de concessionárias e para o aprimoramento das ferramentas 

digitais de comunicação. 

Originalidade: Até onde se tem conhecimento, esta pesquisa é a única que analisa a jornada 

real do consumidor automotivo no período pós-pandemia.  

Palavras-chave: Atendimento, automotivo, comportamento do consumidor, gênero, Net 

Promoter Score, WhatsApp. 

 

Categoria: Dissertação 
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ABSTRACT 

Purpose: The Covid-19 pandemic has posed a huge challenge for the automotive sector when 

it changed the way people interact with auto brands. Digital tools, that before influenced just 

search for information and alternative evaluation steps, have also affected buying process 

directly. This process, which received criticism by the literature due to apparent lack of change, 

has improved and the digital attendance became part of the companies daily routine. Therefore, 

this research investigates the influence of different factors of digital attendance by WhatsApp 

on in-store sales conversion. Special attention has been given to the Net Promoter Score and 

temporal and gender aspects. 

Methodology: This research uses secondary data in an ex post facto study. The hypotheses 

were tested through linear and logistic regression. 

Findings: The results show that temporal and gender effects impact sales indirectly, being 

mediated by the Net Promoter Score (NPS). The female gender, the reduction in response time 

and the contacts requested at night, influence positively and directly the NPS, which in turn 

influences positively the in-store sales conversion. 

Research limitations: Ex post facto studies limit the interpretation of cause and effect. The 

unavailability of other demographic information makes deeper analysis involving income and 

age impossible. Another limitation refers to the touch points considered in the consumer 

journey, which makes it impossible to analyze other areas of the companies by the omnichanell 

lens. 

Practical implications: The study offers ways to development of strategies focused on the 

automotive consumer journey, working as a guide for training of the sales force and 

improvement of digital communication tools. 

Originality: Until this moment, this research is the only one that analyzes the automotive 

consumer journey in the post-pandemic scenario. 

Keywords: Attendance, automotive, consumer behavior, gender, Net Promoter Score, 

WhatsApp. 

 

Category: Dissertation 
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1 INTRODUÇÃO 

As mudanças observadas na sociedade e no ambiente de negócios em decorrência da 

economia digital é algo amplamente discutido. Autores como Kotler, Kartajaya e Setiawan 

(2017) reforçam a ideia de que, após o surgimento da internet, a sociedade passou a viver em 

um mundo totalmente novo. Nesse novo ambiente, a estrutura de poder sofreu mudanças 

drásticas e foi para as mãos dos consumidores. Em tal contexto, a inovação passou a ter um 

papel fundamental para o sucesso das empresas. Ela pode ser observada no desenvolvimento 

de novos produtos, novos processos, bem como pode ser considerada uma vantagem 

competitiva. Casadeus-Masanell (2014) explica a importância da vantagem competitiva criada 

pelo uso de novas tecnologias, bem como explica o potencial transformador que elas possuem 

no ambiente de negócios. Casadeus-Masanell (2014) e Tidd e Bessan (2015) concordam que a 

inovação em si pode alterar a estrutura ambiental de um setor, entretanto, os dois últimos 

autores destacam eventos muito específicos impossíveis de serem previstos e que possuem forte 

potencial disruptor. Eles citam os eventos do 11 de setembro como exemplos de descontinuação 

e motivadores de inovação. 

A pandemia de Covid-19 trouxe uma série de consequências sociais, econômicas e de 

saúde. Do ponto de vista da saúde, a doença contaminou mais de 610 milhões de pessoas ao 

redor do mundo, sendo 34 milhões apenas no Brasil (OMS, 2022). O painel da OMS registrou, 

até o dia 30 se setembro de 2022, 6,5 milhões de mortes em todo o planeta. No Brasil, até a data 

informada anteriormente, já eram registradas 685 mil mortes. Tal situação faz do Brasil o 

segundo país com mais mortes no mundo. Já na economia, o principal impacto da crise foi a 

interrupção repentina das atividades econômicas que afetou diretamente diversos setores, dentre 

eles o automotivo (ICDP, 2020). Diferentes medidas foram adotadas para minimizar os efeitos 

da pandemia e algumas inovações foram direcionadas na tentativa de promover a venda de 

veículos através de plataformas digitais, demarcando de forma definitiva o processo de vendas 

omnicanalizadas no setor automotivo. Basicamente, os clientes foram forçados a iniciar o 

contato e a negociação com as marcas de forma online e a concretizar a compra dentro das 

concessionárias. Neste novo cenário o aplicativo de mensagem WhatsApp surge como uma 

nova ponte digital entre marcas e clientes. KPMG (2020) define tais iniciativas como 

fundamentais para a viabilidade dos negócios. 

Em Marketing 5.0, Kartajaya, Setiawan e Kotler (2021) dedicaram uma seção específica 

para apresentar suas percepções sobre o futuro pós-pandemia. Em relação ao setor automotivo, 

os autores demonstraram o descompasso que existia no processo de vendas conduzido pelas 
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marcas de automóveis, o qual foi melhorado apenas após as restrições impostas pela pandemia. 

Outra questão levantada pelos autores foi a importância da migração para estruturas 

omnicanalizadas, que é entendida como o local onde as empresas querem estar. 

As percepções de teóricos e práticos convergem sobre a importância da digitalização do 

processo de venda no futuro pós-pandemia mesmo para indústrias de produtos de alto 

envolvimento, especialmente a de veículos. Neste cenário, novas formas de atendimento 

emergem e exigem uma compreensão ampla dos recursos do consumidor, especialmente o 

tempo gasto por ele durante o processo de compra. 

A influência do tempo pode se manifestar de diferentes maneiras. Kwon, Kim e Lee 

(2021) demonstram que, ao comprar um automóvel, os clientes despendem muito tempo na 

internet para pesquisar informações dos modelos desejados, para comparar marcas e ler 

opiniões de outros usuários. Ou seja, quanto mais tempo para pesquisar, melhor. Em 

contrapartida, Reed, Story e Saker (2004) mostram que durante um atendimento, o tempo de 

espera é visto como um fator negativo, podendo gerar ansiedade e frustração nos clientes. Além 

disso, outras questões podem afetar o comportamento das pessoas e Meyers-Levy e Loken 

(2015) explicam que as percepções de homens e mulheres são diferentes para uma grande 

variedade de questões, dentre elas o consumo. 

Portanto, medir a experiência dos consumidores é considerado fator determinante para 

o sucesso das empresas. Pensando nisso, Reichheld (2003) introduziu o Net Promoter Score 

(NPS), ferramenta capaz de indicar o nível de recomendação de uma marca para aqueles 

clientes altamente satisfeitos. Considerando o cenário que desafia o setor automotivo, é 

compreensível que esta nova jornada de consumo seja avaliada e o NPS pode fornecer 

informações valiosas não apenas sobre a recomendação, mas também sobre a propensão de um 

cliente efetivamente comprar ou não um automóvel. 

Sendo assim, a presente pesquisa busca responder a seguinte pergunta: Qual a influência 

que variáveis temporais e de gênero exercem sobre o Net Promoter Score e sobre as vendas de 

veículos suportadas por plataformas digitais? 

O texto está distribuído em oito seções, iniciando com o presente capítulo introdutório. 

O segundo capítulo apresenta a revisão sistemática da literatura dos principais temas cobertos. 

No capítulo três é apresentado o contexto da pesquisa, bem como são apresentadas as hipóteses 

a serem testadas. A quarta seção explica a metodologia empregada e na seção seguinte são 

apresentados o resultados. Além da discussão feita no capítulo seis, a dissertação conta com 

uma seção específica que faz considerações sobre os resultados adicionais encontrados. Por 

fim, as conclusões são feitas no oitavo e último capítulo.   
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1.1 OBJETIVOS 

Objetivo geral: Explicar o nível de influência que variáveis temporais e de gênero 

exercem sobre o NPS e sobre a conversão de vendas de veículos em loja, durante atendimentos 

mediados por plataformas digitais. 

Objetivos específicos: 

• Descrever o fluxo atual do processo de compra de automóveis baseados em plataformas 

digitais. 

• Explicar quais variáveis do atendimento digital influenciam o NPS. 

• Explicar o nível de influência do NPS sobre a conversão de vendas. 

• Demonstrar a intensidade dos efeitos dos fenômenos estudados. 

 

2 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Visando fazer uma busca coerente e eficaz dos textos basilares utilizados, a presente 

pesquisa recorreu a protocolos de revisão sistemática da literatura (protocolos RSL). Os 

protocolos tiveram como fonte principal os portais de periódicos científicos Web of Science e 

Scopus, além do portal FGV Repositório Digital, utilizado especialmente para as pesquisas de 

dissertações. Considerando a especificidade de cada uma das teorias utilizadas, foi necessário 

desenvolver um protocolo específico para cada uma delas. Durante a etapa de leitura dos artigos 

recuperados alguns textos seminais foram identificados. Dessa forma, foi possível desenvolver 

uma revisão suficientemente robusta e capaz de fornecer ao leitor uma visão clara sobre a 

evolução de cada um dos temas ao longo do tempo. 

O protocolo apresentado no quadro 1 refere-se ao primeiro grande tema, o processo de 

decisão do consumidor no segmento automotivo. O resultado do critério de inclusão retornou 

65 trabalhos e, após o procedimento de seleção, 21 deles foram utilizados. De forma 

complementar, foram consultadas 4 obras seminais (livros) que abordam o processo de decisão 

de forma genérica, utilizadas para a introdução do tema, totalizando 25 textos. Os artigos não 

selecionados basicamente cobriram contextos do processo de decisão do consumidor em setores 

diferentes, temas específicos da área de engenharia aplicados na área de negócios, textos não 

disponíveis em meio eletrônico ou ainda pesquisas com resultados inconsistentes. Devido ao 

número reduzido de artigos que abordam este tema no setor automotivo, não foi utilizado 

nenhum filtro como volume de citações ou restrição temporal. 
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Protocolo RSL Descrição 

Objetivo geral 
Identificar a evolução do processo de decisão do consumidor no 

segmento automotivo. 

Fontes de informação pesquisadas 

Web of Science 

Scopus 

FGV Repositório Digital 

Restrição temporal Toda a base 

Critérios de inclusão 

Todos os artigos das áreas: business, management, computer science, 

decison sciences. 

Todos os artigos disponíveis em meio eletrônico. 

Textos seminais que suportam as bases da teoria. 

Campos pesquisados Título, palavra-chave e resumo. 

Procedimento de seleção dos textos 

recuperados. 

Leitura dos textos recuperados que atendem aos critérios de inclusão e 

ao objetivo deste protocolo RSL. 

Procedimento de análise 

Identificação de definições, conceitos e aplicações de diferentes 

variáveis na análise do processo de decisão do consumidor no 

segmento automotivo. 

Palavras-chave utilizadas 

Consumer decision making process car; consumer journey car; buying 

process car; selling process car; consumer behavior automotive; 

consumer behavior car; automotivo; veículos. 

Quadro 1: Protocolo RSL para processo de decisão do consumidor no segmento automotivo. 

Fonte: autor. 

 

Em relação ao Net Promoter Score, o protocolo de revisão de literatura restringiu a 

busca para artigos publicados nos últimos dez anos, retornando 85 trabalhos com a citação 

média anual variando entre 0 e 18,9 por artigo. A média geral dentre todos os artigos é de 1,2 

citações por ano e foram selecionados todos os artigos com 2 citações ou mais, além daqueles 

publicados no ano corrente. Após o procedimento de inclusão foram considerados 18 trabalhos. 

Durante a etapa de análise foi identificado o texto seminal que deu origem ao Net Promoter 

Score e devido a sua importância ele foi incluído no atual protocolo (Quadro 2). 

 
Protocolo RSL Descrição 

Objetivo geral 
Identificar a evolução do uso do NPS e tendências de pesquisa 

relacionadas à ferramenta. 

Fontes de informação pesquisadas 
Web of Science 

Scopus 

Restrição temporal De 2012 até 2022. 

Critérios de inclusão 

Todos os artigos com média anual de citações maior ou igual a 2. 

Todos os artigos publicados no ano de 2022. 

Todos os artigos das áreas: business, decision making e statistics. 

Todos os artigos disponíveis em meio eletrônico. 

Texto seminal que deu origem à teoria. 

Campos pesquisados Título, palavra-chave e resumo. 

Procedimento de seleção dos textos 

recuperados. 

Leitura dos textos recuperados que atendem aos critérios de inclusão e 

ao objetivo deste protocolo RSL. 

Procedimento de análise 
Identificação de definições, conceitos e métodos de análise que 

possuem relação direta ou indireta com o NPS. 

Palavra-chave utilizada Net Promoter Score. 

Quadro 2: Protocolo RSL para Net Promoter Score. 

Fonte: autor. 
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O último protocolo utilizado cobre estudos de gênero, Net Promoter Score, satisfação e 

fidelidade (Quadro 3). A busca retornou 100 artigos com a citação média anual variando entre 

0 e 30,8 por artigo. A média geral dentre todos os artigos é de 2,7 citações por ano e foram 

selecionados todos os artigos com 3 citações ou mais publicados no últimos cinco anos, além 

de textos seminais e obras publicadas no ano corrente. Após o procedimento de inclusão foram 

considerados 16 textos. Deste total, 13 são dos últimos cinco anos e cobrem os constructos 

satisfação e fidelidade. Um deles, tratado como exceção ao período de busca, analisa 

especificamente o Net Promoter Score e é o único que aborda tal ferramenta. Também foram 

adicionados ao protocolo outros dois textos-chave identificados durante a leitura dos 13 mais 

recentes, que se dedicam a explicar as origens das diferenças entre homens e mulheres. 

 
Protocolo RSL Descrição 

Objetivo geral 
Identificar a evolução dos estudos de gênero e a relação com 

satisfação, fidelidade e NPS. 

Fontes de informação pesquisadas 
Web of Science 

Scopus 

Restrição temporal De 2017 até 2022. 

Critérios de inclusão 

Todos os artigos com média anual de citações maior ou igual a 3. 

Todos os artigos publicados no ano de 2022. 

Todos os artigos da área business. 

Todos os artigos disponíveis em meio eletrônico. 

Textos seminais que suportam a teoria. 

Campos pesquisados Título, palavra-chave e resumo. 

Procedimento de seleção dos textos 

recuperados. 

Leitura dos textos recuperados que atendem aos critérios de inclusão e 

ao objetivo deste protocolo RSL. 

Procedimento de análise 

Identificação de definições, conceitos e comportamentos que 

expliquem variações nas avaliações de homens e mulheres em relação 

a satisfação, fidelidade e NPS. 

Palavra-chave utilizada Gender impact customer satisfaction; gender net promoter score. 

Quadro 3: Protocolo RSL para estudos de gênero versus satisfação, fidelidade e NPS. 

Fonte: autor. 

 

2.1 PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO E A JORNADA DO CONSUMIDOR 

O estudo do comportamento do consumidor é fator chave para que profissionais 

compreendam de que forma o cliente se relaciona com os múltiplos pontos de contato das 

empresas. Por essa razão, o mapeamento do comportamento ao longo dos diferentes estágios é 

objeto de estudo de muitos pesquisadores. Modelos genéricos foram desenvolvidos por 

diferentes autores da área de marketing e Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) fazem uma breve 

reflexão sobre o AIDA (Atenção, Interesse, Desejo e Ação) como um dos primeiros modelos a 

serem implementados, destacando que a sua principal finalidade era guiar os executivos 

empresariais durante o processo de comunicação e venda. Em uma perspectiva evolutiva, os 
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autores citam o modelo dos Quatro As (Assimilação, Atitude, Ação e Ação Nova) como o 

modelo utilizado na era da pré-conectividade. Com o advento da tecnologia, foi necessário 

ajustar o modelo dos Quatro As para a nova realidade que se fazia presente. Diante disso, uma 

nova etapa foi adicionada e outras foram alteradas. O novo modelo, o dos Cinco As, foi dividido 

em: Assimilação, Atração, Arguição, Ação e Apologia. As alterações refletiram basicamente o 

poder emergente dos compradores frente a este novo ambiente. 

Como será visto na próxima seção, o modelo EKB, desenvolvido por Engel, Kollat e 

Blackwell (1978), foi o mais citado entre os autores que se dedicaram a estudar o processo de 

compra de automóveis. O modelo EKB possui cinco etapas: reconhecimento do problema, 

busca de informações, avaliação de alternativas, escolha e resultados, que por sua vez podem 

gerar satisfação ou insatisfação com a compra feita. Tal proposta deu lugar ao modelo EBM, 

uma evolução do modelo EKB, desenvolvido pelos professores Blackwell, Miniard e Engel 

(2011). A principal diferença entre eles está nos estágios finais que foram desenvolvidos e 

desmembrados para explicar melhor de que forma as pessoas se comportam ao longo da jornada 

de compra. Neste novo formato, o processo de decisão ocorre em sete estágios (BLACKWELL, 

MINIARD e ENGEL, 2011): 

a) Reconhecimento da necessidade: ocorre sempre que uma pessoa sente diferença entre 

aquilo que ela idealiza como ideal versus o estado atual das coisas; 

b) Busca de informações: momento em que o consumidor busca por informações para 

satisfazer o desequilíbrio descrito na etapa anterior. Tal busca pode ocorrer através de 

sua própria lembrança (busca interna), através do conhecimento de amigos, familiares 

ou ainda recorrendo ao próprio mercado (buscas externas); 

c) Avaliação de alternativas pré-compra: etapa em que o consumidor tenta responder as 

seguintes perguntas: Quais são as minhas opções? Qual é a melhor entre elas? 

d) Compra: Aqui ocorre todo o processo de compra propriamente dito, envolvendo a 

escolha do vendedor, o canal de distribuição, a forma de atendimento e a experiência de 

compra como um todo; 

e) Consumo: explica a forma como o consumo do produto ou serviço é feito e isso pode 

ser afetado por suas características e suas finalidades; 

f) Avaliação pós-consumo: Autoavaliação que mede a sensação após o consumo, 

indicando o nível de satisfação ou insatisfação com a experiência. Se a experiência for 

positiva, a satisfação pode resultar em fidelidade e consequentemente em uma nova 

compra (ENGEL, KOLLAT e BLACKWELL, 1978);  
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g) Descarte: pode ocorrer de diversas maneiras, como o descarte completo, a reciclagem 

ou a revenda do produto para outra pessoa. 

 

São muitas as variáveis que podem influenciar o processo de decisão dos compradores 

e elas podem ser dividias em três grandes grupos: diferenças individuais, influências ambientais 

e processos psicológicos. Ao somar-se todas as variáveis consideradas em cada grupo, chega-

se ao total de treze que influenciam a tomada de decisão (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 

2011). Considerando todas as variáveis levantadas pelos autores e o contexto macro ambiental 

apresentando nesta pesquisa, faz-se necessária a compreensão aprofundada das diferenças 

individuais, mais especificamente a demografia e o tempo como recurso. 

Entretanto, foi Lecinski (2011), executivo do Google, que introduziu o modelo genérico 

de jornada de consumo que explica com maior clareza de que forma o ambiente digital 

influencia o comportamento das pessoas. O Zero Moment of Truth (ZMOT) parte da ideia de 

que um dos momentos mais importantes para a decisão de compra é quando, pela primeira vez, 

as pessoas buscam por informações sobre um produto ou serviço na internet, e para este 

momento foi dado o nome de Momento Zero da Verdade. O Momento Zero da Verdade se 

encontra entre o estímulo e a visita à loja (primeiro momento da verdade ou FMOT), ou seja, o 

autor acredita que o cliente se relaciona apenas com as marcas que forem relevantes nos 

ambientes digitais. O segundo momento da verdade é a experiência de consumo (SMOT). Os 

momentos descritos reforçam o argumento de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) sobre a 

transferência de poder para os consumidores após o surgimento da internet. De forma 

complementar ao que foi introduzido por Blackwell, Miniard e Engel (2011), Lecinski (2011) 

também entende que tempo e dinheiro são recursos preciosos dos clientes e aos dois o autor 

adiciona a qualidade de vida, concluindo que estes são os três interesses das pessoas na busca 

por produtos e serviços. Especificamente sobre o tempo, as empresas com relevância no ZMOT 

são aquelas que, dentre outras maneiras, conseguem ser assertivas no momento e no tipo de 

conteúdo comunicado, bem como as que estão prontas “para agir rápido e oferecer o conteúdo 

que os clientes podem encontrar imediatamente” (LECINSKI, 2011, p. 51). 

Para a melhor compreensão dos modelos aqui introduzidos, a figura 1 apresenta um 

esquema que relaciona as quatro principais perspectivas. Apesar das diferenças entre os quatro 

modelos, é importante notar que eles se complementam e que, portanto, pensar no 

comportamento do consumidor de forma holística permite aos profissionais de marketing uma 

abordagem flexível e assertiva. Sendo assim, entender cada etapa para cada perfil de 

consumidor com base nos modelos apresentados na figura 1 é fundamental para o sucesso das 
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estratégias empresariais. Apesar da relevância do ZMOT para o ambiente digital e da difusão 

do modelo EKB entre os pesquisadores do segmento automotivo, a atual pesquisa utiliza como 

base o modelo EBM por ser considerado o mais atual. Ainda assim, a intercambialidade das 

etapas entre os diferentes modelos permite que outros pesquisadores tenham uma compreensão 

clara seja lá qual for o formato utilizado como referência. 

 

Assimilação Arguição Atração Ação Apologia  

Reconhecimento 
da Necessidade 

Busca de 
Informações 

Avaliação de 
Alternativas 

Escolha Resultado  

Reconhecimento 
da Necessidade 

Busca de 
Informações 

Avaliação de 
Alternativas 

Compra Consumo 
Avaliação 

Pós-Consumo 
Descarte 

Estímulo ZMOT FMOT SMOT 

Figura 1: Comparação entre os modelos Cinco As, EKB, EBM e ZMOT. 

Fonte: Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), Engel, Kollat e Blackwell (1978), Blackwell, Miniard e Engel 

(2011) e Lecinski (2011). 

 

2.2 PROCESSO DE DECISÃO DO CONSUMIDOR NO SEGMENTO AUTOMOTIVO 

O comportamento do consumidor no segmento automotivo se transformou ao longo das 

décadas e acompanhou as mudanças de preferência das pessoas nas diferentes sociedades, 

entretanto, a jornada em si resistiu ao tempo. A forma tradicional como as pessoas compram 

carros pode ser explicada facilmente por Punj e Srinivasan (1992), que utilizam como referência 

o modelo EKB. Em sua pesquisa os autores propuseram um esquema específico para a primeira 

etapa do processo, o de reconhecimento da necessidade, e testaram em uma amostra de 1.056 

compradores de automóveis. Nesta etapa os autores afirmam que os gatilhos externos que 

despertam a necessidade estariam relacionados por: alta satisfação esperada com um segundo 

automóvel ou o segundo automóvel possui melhor performance em atributos de valor para o 

cliente; ou ainda por uma nova necessidade ocasionada por diferentes razões, entre elas a 

recreação ou maior espaço para bagagens; ou também pelo simples desejo de as pessoas terem 

um carro. Já os gatilhos internos estariam ligados ao estado atual do produto em questão, que 

no contexto automotivo se traduziria por: insatisfação com o atual veículo devido a necessidade 

de reparos ou pelo esgotamento do produto (o carro parou de funcionar). Ao explicarem como 

o processo ocorre, os autores também apontaram a tendência da época de as pessoas buscarem 

informações sobre veículos através de visitas nas concessionárias, através da opinião de amigos 

ou ainda através da mídia especializada. 
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Motivados pela falta de informação precisa sobre o momento em que os consumidores 

trocam de carro e com o objetivo de investigar quando isso acontece, Zetu et al. (2003) propõem 

um modelo para estimar tal evento baseado na data em que a última compra foi realizada. Nesta 

pesquisa os autores contaram com dados secundários transnacionais, o que limitou a quantidade 

de variáveis disponíveis. Eles tiveram acesso a data da última compra, número de compras 

anteriores e tamanho da garagem, entendido como a quantidade de veículos pertencentes a uma 

mesma família. Apesar da limitação, os autores contaram com um grande volume de dados. O 

estudo foi conduzido com informações de 2 milhões de famílias que realizaram a compra de 

algum veículo nos 10 anos anteriores ao estudo. Os resultados mostraram que novas compras 

ocorriam em um intervalo que variava entre 0 e 7 anos. A pesquisa também revelou que quanto 

maior o histórico de recompra, menor é o tempo médio entre cada operação, indicando que, 

para as famílias que realizaram de 8 até 10 recompras no passado, o período médio entre elas 

era inferior a um ano. Dessa forma os autores concluem que, ao estimar o tempo médio de 

recompra de bens duráveis, os esforços de marketing podem ser direcionados de maneiras 

diferentes para perfis de clientes diferentes. 

Os autores Reed, Story e Saker (2004, p. 19, tradução do autor) introduzem o seu 

trabalho com uma reflexão sobre a jornada do consumidor no setor automotivo e ressaltam que 

o processo de compra o qual o cliente está sujeito é “muitas vezes visto como contraditório, 

envolve um alto nível de interação pessoal e permaneceu relativamente inalterado ao longo dos 

100 anos de história da indústria”. Além disso, os autores registraram a pressão que o setor 

sofria pela comercialização de carros pela internet e, mesmo com essa pressão, eles reconhecem 

que as concessionárias continuavam sendo o ponto de contato mais importante da jornada do 

consumidor. Ainda assim, o pobre padrão de atendimento que era oferecido gerava índices 

elevados de insatisfação, sendo motivado principalmente pelo estresse durante a negociação. 

No Brasil, a experiência desagradável também foi identificada por Silva (2020). Nesse 

contexto, segundo Reed, Story e Saker (2004), a qualidade do atendimento prestado pela marca 

é automaticamente associada à experiência do vendedor, que por sua vez é influenciada pela 

destreza do profissional em cobrir temas que envolvem características dos produtos, benefícios, 

opções, preços, níveis de estoque, prazo de entrega e garantias. De forma complementar, os 

longos períodos de espera durante as diferentes etapas do processo tornam a jornada do 

consumidor desconfortável. A ansiedade gerada por essa espera foi exemplifica com o seguinte 

relato: 

[...] uma jovem cliente que tinha acabado de sentar-se com um vendedor, tinha sido 

solicitada a esperar por alguns minutos. O vendedor então caminhou para o centro do 

showroom e começou a interagir com um cliente mais velho que estava sentado dentro 
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do veículo. A cliente foi deixada sozinha e demonstrou sinais de desagrado e de 

aborrecimento (REED, STORY e SAKER, 2004, p. 27, tradução do autor). 

 

Questões como essa motivaram os pesquisadores a avaliarem a introdução de um 

processo de compra assistido por computador, o que era algo novo na época. A nova tecnologia 

permitiu melhorias significativas no processo, oferecendo mais rapidez e reduzindo o tempo de 

espera do cliente durante as diferentes etapas da jornada (REED, STORY e SAKER, 2004). A 

questão da qualidade do atendimento é algo tão importante que os autores concluem que a maior 

ameaça das concessionárias é o desenvolvimento de novos canais de distribuição que ofereçam 

experiências mais agradáveis aos clientes. Além disso, os autores afirmaram que dentre os 

possíveis impactos causados pela adoção de tecnologias digitais, estaria a possibilidade de o 

cliente pesquisar informações sobre os veículos de forma online e escolher uma concessionária 

para prosseguir com o atendimento presencial, o que posteriormente seria definido como uma 

experiência omnicanalizada (KIM, CONNERTON e PARK, 2022). No mesmo ano, Pires 

(2004) dissertava sobre a experiência de vendas online da montadora pioneira neste formato no 

Brasil, a General Motors. Cabe ressaltar que o trabalho de Reed, Story e Saker (2004) também 

analisou o comportamento do consumidor com base em diferentes variáveis demográficas e 

para nenhuma delas foram encontradas diferenças significativas. Ou seja, a experiência do 

cliente com base na introdução da nova tecnologia de atendimento não gerou percepções 

diferentes quando questões como gênero, idade e renda dos clientes foram consideradas. 

Outro fator analisado durante a jornada do consumidor no setor automotivo foi a 

percepção de preço justo. Herrmann et al. (2007) conduziram uma pesquisa que descobriu que 

tal percepção contribui para a satisfação geral do processo de compra, bem como a qualidade 

dos contatos recebidos por diferentes pessoas ao longo do processo. Hanzaee e Yazd (2010) 

encontraram resultados semelhantes e complementaram afirmando que o valor para o cliente 

pode ser explicado pelo preço do automóvel, pela qualidade percebida e pela percepção de 

preço justo, influenciando de forma decisiva as intenções de compra e as pesquisas de satisfação 

dos consumidores. Sendo assim, aumentar a consciência sobre a marca (brand awareness)  

diminuiria a sua resistência ao preço. Utilizando como referência estudos de Reichheld, o 

criador do Net Promoter Score (NPS), os autores explicam que a satisfação é um estado de 

espírito que resulta na fidelidade e “só é importante como uma indicação da intenção do 

comportamento mais importante de compra repetida, boca a boca favorável e referências” 

(Hanzaee e Yazd, 2010, p. 3775, tradução do autor). De forma complementar, Herrmann et al. 

(2007) explicam que a complexidade do processo de compra do automóvel, caracterizado por 

diferentes estágios bem definidos, se dá devido ao contato com diferentes pessoas. Isso implica 
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que a satisfação do cliente com uma etapa influencia a satisfação com as etapas seguintes. 

Também foi identificado que o momento de maior ansiedade do consumidor ocorre no contato 

inicial com a concessionária, especialmente quando não existe clareza sobre a forma como o 

preço do produto é calculado. Neste sentido, os autores concluem: 

 

Portanto, explicar esse procedimento e oferecer essas informações aos consumidores 

aumentará a transparência do preço e a justiça percebida, influenciando ainda mais 

positivamente os julgamentos de satisfação. Essa transparência de preços pode ser 

particularmente relevante quando os preços aumentam ou quando a estrutura de 

preços é relativamente complexa (HERRMANN et al. 2007, p. 57, tradução do autor). 

 

Roozmand et al. (2011) explicam o funcionamento da jornada do consumidor de forma 

semelhante a Punj e Srinivasan (1992), entretanto, a diferença principal entre as duas 

abordagens é que a primeira é mais ampla e investiga os gatilhos do reconhecimento da 

necessidade com base na distância de poder do modelo de cultura nacional de Hofstede, bem 

como o modelo de cinco fatores de personalidade, status e responsabilidade social de McCrae 

e Costa. Já a segunda abordagem analisa os gatilhos com base em atributos específicos dos 

automóveis. O novo modelo de decisão do consumidor desenvolvido pelos autores foi testado 

em 11 países europeus e concluiu que o comportamento de compra no setor automotivo não 

pode ser previsto por apenas uma dimensão cultural, sugerindo que outras dimensões da cultura 

e outras necessidades dos consumidores também podem influenciar sua decisão. Roozmand et 

al. (2011) também afirmam que prever o comportamento humano é uma tarefa muito difícil 

devido a complexidade dos inúmeros fatores envolvidos no comportamento de compra.  

Rasouli e Timmermans (2013) e Vince, Nogueira e Salgado (2017) estudaram o 

processo de decisão do consumidor com base nas características dos veículos, além de fatores 

sociais e demográficos das pessoas. A pesquisa de Rasouli e Timmermans (2013) cobre 

basicamente esta relação dentro do segmento de veículos elétricos e utiliza modelos de 

regressão logística para estimar as probabilidades de escolha. O estudo de Vince, Nogueira e 

Salgado (2017) foi conduzido no Brasil e teve como objetivo desenvolver um algoritmo 

específico utilizando dados de três bases diferentes. A primeira delas possuía as informações 

de 465 veículos novos disponíveis para venda, com informações detalhadas das características 

de cada unidade. A segunda base coletou dados demográficos de usuários, além de suas 

preferências em relação aos atributos dos veículos que mais lhe interessavam. Por fim, a terceira 

base reuniu informações das duas outras, sugerindo, como resultado, até quatro opções de 

automóveis para cada pessoa, sendo reduzido a três opções na etapa final. 
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Motivados por uma perspectiva de longo prazo e devido às mudanças sofridas no setor 

automotivo, Mikolajová e Olšanová (2017) realizaram um estudo que buscou identificar os 

fatores que podem influenciar o consumo de automóveis por jovens e crianças no futuro, 

quando se tornarem adultos. Com base no processo de decisão do consumidor, as empresas 

tradicionais devem concentrar os seus esforços de influência na etapa de pré-compra, que neste 

contexto, dado o público alvo, é entendida como uma avaliação de pré-compra estendida. São 

muitas as considerações feitas pelos pesquisadores sobre a importância do tema. A primeira 

delas envolve tendências disruptivas focadas na diversificação da mobilidade, veículos 

autônomos, eletrificação e conectividade, que conversam mais facilmente com o público jovem. 

Segundo os autores, tal público aprecia inovação e possui um padrão de comunicação bem 

específico - mesmas conclusões feitas por Silva (2020). Esta forma de comunicação está 

estruturada em plataformas digitais, redes sociais e jogos, dando grande destaque para a 

credibilidade de potenciais influenciadores. A vantagem que as empresas incumbentes podem 

desenvolver é o bom relacionamento entre elas e os atuais clientes potenciais (pais), não 

deixando de lado os futuros consumidores (filhos) (MIKOLAJOVÁ e OLŠANOVÁ, 2017). 

Em sua pesquisa conduzida na Índia, Dahiya e Gayatri (2017) também utilizaram o 

modelo EKB como base para entender a influência da comunicação digital no comportamento 

do consumidor de automóveis. Os pesquisadores utilizaram uma abordagem mista, em que uma 

pesquisa qualitativa levantou questões relevantes sobre o tema e uma pesquisa quantitativa, 

com amostra probabilística, forneceu os resultados. Dessa forma, os autores descobriram que o 

estágio da jornada de consumo que sofre maior influência de tecnologias digitais é o de 

avaliação de alternativas, seguido pela etapa de busca de informações. Além disso, os 

pesquisadores concluíram que o caráter informativo, interativo e a facilidade de uso de mídias 

digitais estão entre as principais razões para o aumento do uso dos canais online durante a 

compra de um automóvel. A pesquisa também indica um movimento já percebido no setor, que 

é a redução de visitas físicas às lojas na medida em que se amplia o uso das tecnologias digitais 

no processo de compra. Adicionalmente, o estudo caracteriza a complexidade desse processo e 

ressalta a necessidade da integração de canais, ou seja, de uma estratégia omnicanalizada. Estas 

percepções também foram identificadas por Silva (2020) e Kartajaya, Setiawan e Kotler (2021), 

que constataram que os consumidores evitam visitar o showroom de concessionárias e que 

passaram a priorizar os canais digitais. Evans (2017) já identificara que as visitas necessárias 

para comprar um automóvel tinham sido reduzidas de cinco para duas, confirmando a tendência 

de ominicanalidade em que 95% das vendas de automóveis iniciavam de forma online. 
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Dahiya e Gayatri (2017) ainda deram destaque para quatro fontes de poder que emergem 

dos consumidores: demanda, informação, networking e poder baseados em reinos digitais. 

Além disso, os autores reforçam a importância da eficiência do processo de atendimento ao 

afirmarem que: 

A disponibilidade fácil e rápida de informações relevantes em canais digitais parece 

ser mais atraente para os consumidores indianos ao comprar um carro, em vez de 

acessar os canais de comunicação tradicionais, comparativamente mais caros e 

demorados (DAHIA E GAYATRI, 2017, p. 13, tradução do autor). 

 

Em outro trecho, os autores afirmam: “Os profissionais de marketing devem entender 

que quando suas comunicações digitais não são informativas, interativas, fáceis, relevantes ou 

poupadoras de tempo, elas podem impedir que os compradores de carros usem a comunicação 

digital ao comprar um carro”  (DAHIA e GAYATRI, 2017, p. 15, tradução do autor). 

Também na Índia, Gupta et. al (2017) e Singh et al. (2020) pesquisaram potenciais 

clientes do segmento automotivo e concluíram que a capacidade de resposta oferecida pelas 

concessionárias está entre os fatores considerados na decisão de compra de um carro. Para 

medir o constructo capacidade de resposta, Gupta et. al (2017) utilizaram as seguintes variáveis: 

tratamento oferecido pela concessionária, o comportamento do vendedor, a infraestrutura do 

ponto de venda e a sua reputação. Ambos os estudos analisaram também outros fatores, tais 

como a reputação e imagem da marca além de características técnicas dos produtos. 

No Brasil, Trigueiro et al. (2017) estudaram a jornada do consumidor com base no 

modelo EBM e concluíram que o planejamento da compra do automóvel possui maior 

influência nos consumidores com renda entre R$ 3.260 e R$ 7.240, não existindo diferença 

entre gênero. Também no Brasil, Souki et al. (2018) analisaram o impacto do constructo 

Qualidade Global Percebida sobre o comportamento dos consumidores. O trabalho investigou 

esta percepção na etapa de avaliação pós-consumo do automóvel e para tanto considerou 

diversos atributos dos produtos e das empresas fabricantes. Os resultados indicam que a 

qualidade percebida influencia a confiança na marca sempre que a satisfação aumentar e o 

arrependimento diminuir, impactando no orgulho do cliente e na recomendação através do 

WOM (word of mouth), ou propaganda boca a boca. 

O trabalho de Yang, Chan e Thomadsen (2019) investigou a etapa de compra e como 

ocorrem as interações entre clientes e vendedores, com base em questões de interesse de cada 

uma das partes, no caso, comissão e desconto sobre o automóvel. A pesquisa recorreu a uma 

fonte secundária com informações sobre as vendas dos últimos 24 meses de um grupo japonês 

de concessionárias. Quanto ao tratamento dos dados, a pesquisa utilizou o modelo de regressão 

logística para determinar a probabilidade de compra em determinados níveis de preço e 
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desconto. As conclusões do estudo mostram que, apesar dos incentivos direcionados para 

modelos específicos, os vendedores conduziram a negociação com base na preferência do 

cliente, indicando que as decisões são tomadas em conjunto de forma a priorizar a vontade do 

consumidor. Em relação as limitações do estudo, os pesquisadores indicaram restrições quanto 

a análise da reação dos clientes em relação ao esforço do vendedor, ou seja, a base de dados 

utilizada não possuía detalhes da negociação ou outras informações que pudessem subsidiar 

este tipo de análise, bem como não continha informações demográficas (YANG, CHAN e 

THOMADSEN, 2019). 

Em linha com as tendências demonstradas por Dahiya e Gayatri (2017), os autores 

Kwon, Kim e Lee (2021) estudaram o comportamento de busca de 84 compradores de 

automóveis na internet, visando entender de que forma ocorre a estratégia de navegação do 

consumidor entre os três diferentes tipos de sites considerados: sites de marcas de automóveis 

(brand-initiated media), sites e comunidades de opiniões e recomendações de clientes 

(consumer-initiated media) e sites dedicados ao tema automotivo administrado por terceiros, 

que inclui mecanismos de busca (third party-initiated media). O uso de cada um deles está 

basicamente relacionado com o nível de incerteza. Os sites das marcas são utilizados quando o 

nível de incerteza é menor e o uso dos demais indicam uma percepção contrária, resultando em 

um número maior de marcas consideradas, que por sua vez aumenta a jornada do consumidor 

devido ao tempo de pesquisa gasto na internet (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Número de marcas pesquisadas de acordo com o tipo de site. 

Tamanho do cluster 

Estratégia de busca 

orientada à mensagem 

da marca (n=23) 

Estratégia de busca 

orientada à mensagem 

do consumidor (n=27) 

Estratégia de busca 

orientada à mensagem 

de terceiros (n=34) 

Sig. 

Número de marcas a 

serem pesquisadas 
4,2 marcas 7,6 marcas 6,7 marcas ** 

(nível de significância: ** p < 0,05) 

Fonte: Kwon, Kim e Lee (2021, p. 12, tradução do autor). 
 

Complementando o trabalho de Dahiya e Gayatri (2017), Al-Abdallah, Khair e 

Elmarakby (2021) também utilizam como base o modelo EKB e analisam a influência de redes 

sociais no processo de compra de veículos de luxo nos países que compõem o Conselho de 

Cooperação do Golfo, a saber: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Oman, Bahrein, 

Kuwait e Qatar. As redes sociais consideradas no estudo foram: YouTube, Facebook, 

Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Skype, Pinterest e Tumblr. Dentre os principais 

achados, os pesquisadores identificaram que as plataformas de redes sociais influenciam 

fortemente as etapas de reconhecimento da necessidade e busca de informações, e de forma 
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moderada influenciam também as etapas de compra e avaliação de alternativas. A menor 

intensidade do efeito para os dois últimos estágios citados ocorre pois os autores entendem que 

outros fatores influenciam a percepção do consumidor, como a experiência pessoal com o 

vendedor e a recomendação através do e-WOM (eletronic word of mouth). Além disso, Al-

Abdallah, Khair e Elmarakby (2021) não encontraram diferenças de gênero significativas em 

relação ao processo de decisão compra, o que confirma os achados de outros estudos dedicados 

a analisar o mercado de luxo e a percepção de homens e mulheres (PARK, HYUN e 

THAVISAY, 2021). Por fim, os autores concluem afirmando que “quanto mais tempo os 

consumidores passam usando sites de redes sociais, maior o impacto desses sites em seu 

processo de decisão de compra; mais exposição leva a uma maior influência” (AL-

ABDALLAH, KHAIR e ELMARAKBY, 2021, p. 15, tradução do autor). 

As mudanças no setor de varejo de veículos, sinalizadas principalmente por Dahiya e 

Gayatri (2017), foram estudadas em profundidade por Kim, Connerton e Park (2022) sob a 

perspectiva da omnicanalidade mediada pela tecnologia no processo de compra, justificando 

que são poucas as pesquisas que abordam o tema no mercado automotivo. Como exemplo, os 

autores mostraram que, durante a pandemia de Covid-19, aproximadamente dois terços dos 

consumidores americanos compraram de forma online, com crescimento de mais de 500% da 

modalidade BOPS (buy online and pick up in store). Antes de explicarem a definição de BOPS, 

os autores detalham os diferentes tipos de canais de distribuição. Eles partem de uma 

perspectiva de canal simples para a evolução em multicanais, canais cruzados ou omnicanais. 

Multicanais são definidos como múltiplos canais que não são integrados, visando a 

multiplicação dos pontos de contato com o consumidor. O canal cruzado possui um conceito 

semelhante ao anterior e a principal diferença reside na possibilidade de o consumidor ter 

interações parciais com o varejista, ou seja, o cliente pode buscar informações e comprar através 

de um canal e receber através de outro, sem que haja integração. Já o omnicanal, considerado 

uma evolução do multicanal, combina as vantagens da compra física com o ambiente virtual, 

oferecendo uma experiência de compra superior ao garantir a integração total (KIM, 

CONNERTON e PARK, 2022). “O omnicanal fornece um contexto unicamente centrado no 

cliente. Ele cria um ambiente onde diversos canais como online, mobile, offline e call centers 

são reunidos, proporcionando uma experiência de compra organizada e consistente” (KIM, 

CONNERTON e PARK, 2022, p. 413, tradução do autor). Ainda segundo os autores, dentre as 

diferentes possibilidades de operações omnicanalizadas está o BOPS (buy online and pick up 

in store). Esta modalidade combina as vantagens de comprar um produto de forma online e 

retirar em uma loja física, tendo como principal característica a transparência do processo, que 
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prevê a disponibilidade de informações em tempo real sobre níveis de estoques e outras 

informações que auxiliem o cliente na tomada de decisão. O BOPS também pode ser 

considerado uma etapa antes da transição para o comércio eletrônico integral (KIM, 

CONNERTON e PARK, 2022). 

Em relação aos resultados, os autores analisaram a intenção dos consumidores em adotar 

o varejo omnicanal BOPS e descobriram que a rapidez e a eficiência do processo são requisitos 

básicos para o sucesso deste modelo. Outro importante achado do estudo é que, quando 

comparadas aos homens, as mulheres mostraram maior intenção de uso do BOPS. Por fim, os 

autores concluem afirmando: “Se os clientes acharem que a tecnologia fornecida é compatível 

com a tarefa que eles têm, eles podem gradualmente começar a mudar para o digital. À medida 

que os debates sobre omnicanalidade aumentam, a questão da escolha do cliente pode se tornar 

mais crucial” (KIM, CONNERTON e PARK, 2022, p. 422, tradução do autor). Considerando 

este novo cenário, os autores acreditam que estudos futuros que analisem a experiência real de 

consumidores sob uma estrutura omnicanalizada podem trazer importantes contribuições para 

a literatura. 

Como pôde ser observado, o processo de tomada de decisão no segmento automotivo é 

complexo e considera uma grande quantidade de variáveis. Além disso, a maior parte dos 

autores abordou uma etapa específica da jornada e os contextos considerados ao longo do tempo 

influenciaram os resultados, especialmente depois do desenvolvimento das tecnologias digitas 

(REED, STORY e SAKER, 2004; DAHIYA e GAYATRI, 2017;  KWON, KIM e LEE, 2021; 

AL-ABDALLAH, KHAIR e ELMARAKBY, 2021; KIM, CONNERTON e PARK, 2022). 

O quadro 4 mostra as tendências de estudos nas diferentes etapas do processo de tomada 

de decisão do consumidor no segmento automotivo.  

 

Etapa do processo de decisão Principais autores 

Reconhecimento da necessidade Punj e Srinivasan (1992); Zetu et al. (2003); Roozmand et al. (2011). 

Busca de informação Trigueiro et al. (2017); Kwon, Kim e Lee (2021). 

Avaliação pré-compra 
Rasouli e Timmermans (2013); Vince, Nogueira e Salgado (2017); 

Mikolajová e Olšanová (2017). 

Compra 

Reed, Story e Saker (2004); Herrmann et al. (2007); Hanzaee e Yazd 

(2010); Gupta et al. (2017); Yang, Chan e Thomadsen (2019); Singh 

et al. (2020); Kim, Connerton e Park (2022). 

Consumo Trigueiro et al. (2017). 

Avaliação pós-consumo Souki, et al. (2018). 

Descarte Trigueiro et al. (2017). 

Todas as etapas Dahiya e Gayatri (2017); Al-Abdallah, Khair e Elmarakby (2021). 

Quadro 4: Estudos envolvendo a jornada do consumidor no segmento automotivo. 

Fonte: autor. 
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Como pôde ser observado, a etapa de compra é a que recebe o maior esforço por parte 

dos pesquisadores, resultando no maior número de trabalhos ao longo do tempo. Também é 

possível perceber que estudos mais antigos cobriam a primeira etapa, demonstrando que os 

gatilhos que levavam o cliente a comprar um carro eram fatores igualmente relevantes. Com o 

surgimento de novas tecnologias digitais de atendimento e de comunicação, estudos 

envolvendo a busca de informações, avaliação pré-compra e avaliação pós-consumo ganharam 

destaque. As três etapas citadas anteriormente, juntamente com a etapa de compra, formam hoje 

as principais linhas de pesquisa do varejo automotivo com foco na omnicanalidade. 

Outra questão que ajuda na compreensão sobre a forma como os estudos foram 

conduzidos se refere à comparação dos principais temas e sua relação com o comportamento 

do consumidor. Como pode ser observado no quadro 5, os temas foram categorizados e estão 

bem distribuídos. Apesar das características dos produtos concentrarem o maior número de 

pesquisas, as tendências identificadas por estudos recentes cobrem contextos que envolvem o 

atendimento oferecido pelas marcas e a comunicação em ambientes digitais. Apesar da 

separação conceitual destes dois grandes temas, a revisão de literatura mostra que eles são 

complementares e exercem forte influência um no outro (DAHIYA e GAYATRI, 2017; KIM, 

CONNERTON e PARK, 2022). Dessa forma, é possível entender que tanto o atendimento 

digital quanto a comunicação digital possuem premissas semelhantes e devem oferecer aos 

clientes experiências de compra fáceis, eficientes, seguras e rápidas. 

 

Principais temas Autores 

Demografia 
Zetu et al. (2003); Vince, Nogueira e Salgado (2017); Mikolajová e 

Olšanová (2017); Trigueiro et al. (2017). 

Produto 

Punj e Srinivasan (1992); Rasouli e Timmermans (2013); Vince, 

Nogueira e Salgado (2017);  Trigueiro et al. (2017); Souki et al. 

(2018). 

Atendimento 
Reed, Story e Saker (2004); Gupta et al. (2017); Singh et al. (2020); 

Kim, Connerton e Park (2022). 

Comunicação 
Dahiya e Gayatri (2017); Kwon, Kim e Lee (2021); Al-Abdallah, 

Khair e Elmarakby (2021). 

Preço 
Herrmann et al. (2007); Hanzaee e Yazd (2010); Yang, Chan e 

Thomadsen (2019). 

Outros temas Roozmand et al. (2011) 

Quadro 5: Principais temas cobertos em cada estudo. 

Fonte: autor. 

 

2.3 A EVOLUÇÃO DO NET PROMOTER SCORE (NPS) 

Foi através de um artigo na Harvard Business Review que Reichheld (2003) introduziu 

o Net Promoter Score. O novo conceito mudou completamente a percepção sobre como medir 
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a fidelidade e satisfação de clientes e a relação que estes fatores têm com o crescimento das 

empresas. Em seu texto seminal, o autor traz consigo uma série de definições e relações que ao 

longo do tempo foram questionadas por outros pesquisadores. O primeiro conceito trazido é o 

de fidelidade, que é interpretado por Reichheld (2003) como a disposição de uma pessoa em 

fazer algum tipo de sacrifício para fortalecer um relacionamento. Ao transpor esta ideia para o 

ambiente mercadológico, o autor explica que a fidelidade está no sacrifício que o consumidor 

faz ao optar por permanecer com uma marca mesmo que esta não lhe ofereça o melhor preço, 

mas que o trate bem e lhe valorize. Ou seja, além de reduzir o custo de aquisição de clientes, a 

fidelidade impulsiona também o crescimento da receita e das vendas na medida em que, ao 

longo do tempo, o share of wallet das marcas aumenta para os clientes altamente satisfeitos. 

Outro ponto que merece destaque é que, segundo Reichheld (2003), os clientes fiéis e altamente 

satisfeitos falam bem da empresa para amigos e familiares. Também conhecido como 

propaganda boca a boca ou word of mounth (WOM), tal recomendação é considerada um 

importante fator para o crescimento orgânico das organizações. Dessa forma, o autor faz uma 

provocação ao afirmar que “o único caminho para o crescimento lucrativo pode estar na 

capacidade de uma empresa de fazer com que seus clientes fiéis se tornem, de fato, seu 

departamento de marketing” (REICHHELD, 2003, p.6, tradução do autor). 

Sendo assim, para medir a fidelidade dos clientes, Reichheld (2003, p.1, tradução do 

autor) sugere que apenas uma única e simples pergunta deve ser feita após a compra, a pergunta 

certa: “Qual é a probabilidade de você recomendar nossa empresa a um amigo ou colega?” 

Baseado em uma amostra de 4 mil consumidores de diferentes setores, ele concluiu que existe 

forte correlação entre as respostas a esta pergunta e a taxa de recompra e de recomendação das 

marcas mais bem avaliadas, resultando em crescimento. Em uma nota que varia entre 0 e 10, 

os clientes avaliam a experiência com a marca. Nos estudos de Reichheld (2003), foi 

identificado que os clientes que atribuíram as notas 9 e 10 tinham a maior taxa de recompra e 

de indicação, sendo chamados de promotores. Os clientes parcialmente satisfeitos atribuíram 

as notas 7 e 8 (passivos) e os insatisfeitos atribuíram as notas entre 0 e 6, também chamados de 

detratores. Por fim, o NPS passa a ser calculado através da diferença percentual entre os clientes 

promotores e detratores. 

Ao analisar as ferramentas utilizadas pelo mercado até então, incluindo a American 

Customer Satisfaction Index (ACSI), Reichheld (2003) explica que tais métricas eram 

medíocres e complexas e que a melhor delas avaliava basicamente a retenção de clientes, o que 

na sua visão, apesar de ter forte relação com a lucratividade, possuía falhas por indicar apenas 

a taxa de abandono da marca, ou seja, possuía uma visão limitada. Através do ambiente de 
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negócios do setor automotivo, ele demonstra com um exemplo prático a inconsistência dos 

índices de satisfação que medem apenas a parcela de notas elevadas. 

 

Na maioria dos casos, os concessionários me disseram, a pesquisa de satisfação é uma 

farsa com a qual eles jogam para permanecer nas boas graças do fabricante e garantir 

alocações generosas dos modelos mais vendidos. A pressão que eles exercem sobre 

os vendedores para aumentar as pontuações geralmente resulta em pedidos aos 

clientes após a venda para fornecer as melhores classificações – mesmo que eles 

tenham que oferecer algo como tapetes gratuitos ou trocas de óleo em troca. 

As concessionárias costumam ser cúmplices dos vendedores nesse processo, 

circunstância que degrada ainda mais a integridade dessas pontuações. De fato, alguns 

clientes experientes negociam um preço baixo e depois se oferecem para vender para 

a concessionária um conjunto de avaliações de pesquisa de satisfação por mais US$ 

500 de desconto no preço (REICHHELD, 2003, p. 4, tradução do autor). 

 

Neste ambiente, Reichheld (2003) percebeu que outros fatores eram igualmente 

importantes para o crescimento das concessionárias, tais como a pressão exercida nos 

vendedores para a aumentarem as vendas, o aumento do fluxo de loja através de propaganda 

agressiva e a cobrança do maior preço possível durante a negociação com os clientes. Ou seja, 

o elevado percentual de clientes satisfeitos não era suficiente para explicar o crescimento do 

negócio. 

Dez anos depois do artigo seminal de Reichheld, Klaus e Maklan (2013) se propõem a 

investigar a relação entre satisfação de clientes, fidelidade e word of mounth (WOW), através 

da escala Customer Experience Quality (EXQ). A EXQ é uma escala de 7 pontos que engloba 

constructos que explicam a experiência do consumidor (CX), que por sua vez explica a 

fidelidade, satisfação e word of mounth behaviour. Ao todo, o survey possui 36 perguntas. A 

pesquisa for realizada com uma amostra de 800 clientes dos setores hipotecários, de postos de 

gasolina, bancário e de bens de luxo. O resultado indicou que a experiência do consumidor 

possui impacto positivo na fidelidade, satisfação e intenção de recomendação. Além disso, 

Klaus e Maklan (2013) sugerem que a escala EXQ seja utilizada em conjunto com o NPS, 

enfatizado o poder que ela tem em explicar importantes comportamentos dos clientes. Ainda 

assim, quando comparada com o NPS, os autores reconhecem que a sua ferramenta é mais cara 

e complexa do ponto de vista gerencial. 

Ainda no mesmo ano, Van Doorn, Leeflang e Tijs (2013) buscam evidências que 

questionam a relação dos resultados do NPS com o crescimento de vendas, lucro e fluxo de 

caixa, sugerindo que a ferramenta não possui qualquer tipo de efeito sobre tais resultados e que 

por isso ela não seria superior a outros critérios de medição de satisfação. Ao analisarem os 

resultados de pesquisas envolvendo outros métodos, como o barômetro de satisfação norueguês, 

Van Doorn, Leeflang e Tijs (2013) também não encontraram qualquer tipo de relação entre 
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satisfação e crescimento empresarial. Por esse motivo, eles optaram por comparar, em um único 

estudo, diferentes métodos de medição e sua influência sobre os resultados das organizações. 

Os autores consideraram 6 modelos, são eles: satisfação baseada em uma única pergunta com 

escala de 5 pontos; a satisfação medida através do top box (percentual de clientes muito 

satisfeitos); satisfação baseada em múltiplos itens de performance da marca; NPS; NPS 

alternativo, sugerido pelos autores e que reorganiza a pontuação dos detratores (0-5) e 

promotores (8-10); e a pesquisa de fidelidade. Os resultados mostraram que todas as métricas 

analisadas predizem o crescimento das empresas, sendo que aquelas ligadas à satisfação de 

clientes estão mais correlacionadas com o crescimento das vendas e a métrica de fidelidade está 

mais correlacionada com a lucratividade e com o fluxo de caixa. 

Além de Klaus e Maklan (2013), Ranaweera e Jayawardhena (2014) também se 

dedicaram a estudar a influência do word of mounth no resultado das empresas e questionaram 

a eficácia do NPS para este comportamento. Para avaliar o efeito da propaganda boca a boca, 

os autores desenvolveram um modelo baseado na teoria da identidade social, que mede a 

relação entre a presença de incidentes críticos percebidos (entendido como um importante 

momento da verdade), o word of mounth próprio e de competidores e a satisfação de clientes. 

Ao todo, o instrumento de pesquisa de Ranaweera e Jayawardhena (2014) possui 20 perguntas 

que basicamente utiliza uma escala Likert de 7 pontos. Dentre estas perguntas, 4 são dedicadas 

a medir a satisfação de clientes. A pesquisa abrangeu 858 pessoas dos setores de restaurante, 

saúde bucal e varejo eletrônico. Os resultados mostraram que as normas sociais influenciam a 

forma como as pessoas fazem a propaganda boca a boca, sendo diferente nos contextos em que 

as pessoas fazem parte do mesmo círculo social. Tal achado contrapôs o que eles afirmaram 

ser, mesmo sem referências claras, a “literatura popular de NPS” (RANAWEERA e 

JAYAWARDHENA, 2014, p. 2654, tradução do autor). Como pôde ser observado 

anteriormente, a influência do círculo social não foi detalhada ou medida por Reichheld, que 

basicamente atribui o word of mounth à resposta da “pergunta certa” (REICHHELD 2003, p.6, 

tradução do autor) que se propõe a medir o nível de recomendação da empresa para um amigo 

ou colega. 

Ao perguntar se o NPS é uma medida de performance confiável, Kristensen e Eskildsen 

(2014) são categóricos ao afirmarem de que não, de que o NPS não é uma medida confiável 

para medir satisfação e fidelidade. Em seu estudo os autores criticam duramente o modelo 

introduzido por Reichheld e utilizam como comparação os métodos sugeridos pelas agências 

Extended Performance Satisfaction Index (EPSI) e American Customer Satisfaction Index 

(ACSI). Os argumentos principais trazidos por eles residem no fato de que uma escala de 10 
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pontos (1-10), como o caso das utilizadas pela ESPI e ACSI, são mais eficientes do que a escala 

de 11 pontos (0-10) utilizadas pelo NPS; de que as percepções perdidas dos clientes passivos é 

uma falha; e que ao não possuir uma opção ‘prefiro não responder’, os clientes são 

forçadamente incentivados a escolher valores que aumentam significativamente o número de 

detratores, geralmente com notas 0 ou 5, o que não aconteceria nas outras escalas. Este estudo 

foi realizado com uma amostra de 2 mil participantes de uma empresa de seguros dinamarquesa. 

Partindo de uma premissa investigativa, De Haan, Verhoef e Wiesel (2015) realizaram 

uma ampla pesquisa com 8.924 avaliações de 93 empresas em 18 países, com o objetivo de 

avaliar a retenção e o poder preditivo de diferentes métricas. Os métodos analisados foram: 

satisfação do consumidor através de uma escala de 7 pontos, top 2 box (percentual das duas 

maiores notas), NPS, valor do NPS e Customer Effort Score (CES). Os autores concluem que, 

com exceção do CES, todos os outros métodos possuem impacto significativo na retenção de 

clientes, apesar desses níveis serem diferentes entre indústrias. Eles também concluem que as 

diferenças nos resultados entre a métrica de satisfação do consumidor (escala 1-7) e NPS não 

são significativas, contrariando estudos anteriores que afirmam que o NPS não é uma boa 

medida. 

Mittal (2016) escreve uma revisão de literatura cobrindo 20 anos de estudos sobre 

satisfação, fidelidade e comportamentos de mudança, com ênfase em empresas de serviço. O 

autor se preocupa em separar tais conceitos e entende que a fidelidade está em um nível superior 

ao da satisfação, pontuando que a qualidade do relacionamento, a confiança e a própria 

satisfação, entre outros aspectos, sãos drivers de fidelidade. Especificamente sobre o NPS, 

Mittal (2016) não desqualifica o trabalho de Reichheld (2003) e sugere que pesquisadores 

explorem a intenção de recompra e a provável recomendação. 

Situmorang, Rini e Muda (2017) realizaram uma nova pesquisa sobre a influência da 

experiência do consumidor (CX) em relação ao NPS e ao Net Emotional Value (NEV), que tem 

como finalidade identificar quais experiências são mais relevantes. O NEV é calculado através 

da diferença entre o percentual de valores/notas emocionais positivos e valores/notas 

emocionais negativos, similar ao conceito do NPS. A escala do NEV vai de 1 até 10. O estudo 

foi conduzido com mulheres muçulmanas de classe média da cidade de Medan, na Indonésia, 

que avaliou 55 marcas de diferentes setores. Na pesquisa de Situmorang, Rini e Muda (2017), 

o valor positivo da experiência pode ser interpretado pela diferença entre o valor total para o 

consumidor (produto, serviço, pessoas e imagem da empresa) e seus custos para acessar as 

marcas (monetário, tempo, energia, físico). O modelo desenvolvido pelos autores sugere que a 

experiência do consumidor afeta o NEV bem como o NPS, que pode ou não levar à fidelidade. 
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Aqui foi assumido que o NPS é a ferramenta que representa a fidelidade. Os autores 

categorizaram as notas do NPS para identificar quais marcas conseguiram fidelizar seus clientes 

(NPS Star, NPS Leader, Excellent NPS e NPS Good). O resultado confirmou que tanto o Net 

Promoter Value quanto a experiência do consumidor afetam positivamente o Net Promoter 

Score, confirmando que a satisfação não é a única variável que influencia a fidelidade. 

Inspirados no artigo de Ranaweera e Jayawardhena (2014), Raassens e Haans (2017) 

avaliam resultados práticos da relação entre NPS e eWOM (eletronic word of mounth). O 

trabalho contou com uma amostra de 189 clientes de duas empresas, uma do setor automotivo 

e uma do setor de telecomunicações, que fizeram algum tipo de comentário em redes sociais 

em até um mês após da data da pesquisa de NPS. Utilizando dados de 2011 até 2013 fornecidos 

pelas organizações, que continham o endereço de e-mail dos respondentes, foi possível 

identificar de forma anônima o eWOM. Um estudo correlacional através de regressão logística 

permitiu indicar a probabilidade do eWOM behaviour influenciar uma avaliação promotora, 

neutra ou detratora. O resultado mostrou que pontuações promotoras (9-10) estão relacionadas 

com comentários positivos em plataformas de redes sociais, representando um achado empírico 

importante do ponto de vista prático na medida em que usa dados secundários para analisar o 

comportamento do consumidor. Os autores reconhecem que os clientes mais propensos a 

responder o NPS são aqueles que tiveram ou uma experiência muito boa ou muito ruim com a 

empresa, o que pode não representar a população. Portanto, eles sugerem que pesquisas futuras 

se dediquem a entender se o comportamento dos clientes que respondem a pesquisa de NPS é 

diferente daqueles que não respondem. 

Mbama e Ezepue (2018) estudaram a experiência do consumidor no setor bancário 

digital e em seu estudo o Net Promoter Score é apresentado como uma métrica composta, 

divergindo das abordagens feitas até então. O NPS foi interpretado como proxy de performance 

financeira. Conforme afirma Reichheld (2003), a performance financeira superior é atribuída à 

fidelidade dos clientes, podendo ser medida através do NPS. Como o NPS afeta o customer 

lifetime value (CLV), entendido como o lucro atribuído ao cliente durante o tempo em que se 

relacionou com uma empresa, notas altas de NPS indicariam maior lucratividade. Satisfação, 

fidelidade e NPS foram interpretados como itens distintos e para construir seu modelo os 

autores mediram os seguintes constructos: valor percebido, conveniência, qualidade funcional, 

qualidade do serviço bancário digital, confiança da marca, engajamento cliente-funcionário, 

risco percebido, usabilidade percebida, inovação, experiência do consumidor (CX), satisfação 

do consumidor, fidelidade do consumidor e performance financeira. A pesquisa foi realizada 

através de um survey com 206 participantes que responderam 49 questões. Com exceção do 
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NPS, todas as demais dimensões utilizaram como base uma escala Likert de 5 pontos. Dentre 

outras conclusões, os autores demonstraram que a experiência positiva do cliente afeta 

positivamente a fidelidade, que por sua vez afeta positivamente o NPS. O mesmo não aconteceu 

com a satisfação. 

Da mesma forma que os autores anteriores, Lee, Kang e Kang (2019) também 

interpretam fidelidade e satisfação como conceitos distintos, entretanto, neste caso, a fidelidade 

foi medida através do NPS. O objetivo do estudo foi entender o impacto das diferenças culturais 

na qualidade, satisfação e fidelidade em relações business-to-business (B2B). Por meio de um 

survey aplicado a 7.652 clientes de 55 países diferentes, as seguintes diferenças culturais foram 

medidas: distância de poder, individualismo, masculinidade e aversão à incerteza. O resultado 

mostrou que a aversão à incerteza afeta negativamente a relação entre qualidade e satisfação e 

que o individualismo afeta positivamente. Sobre a fidelidade, neste caso o NPS, as diferenças 

culturais não possuem efeito moderador na sua relação com a satisfação. 

Com poucas referências e sem dados concretos analisados, Fisher e Kordupleski (2019) 

fazem uma revisão crítica do Net Promoter Score, em linha semelhante feita por Kristensen e 

Eskildsen (2014). Os autores listam 5 falhas e fazem recomendações para que as empresas 

evitem o uso da ferramenta (FISHER e KORDUPLESKI, 2019, p. 139, tradução do autor): 

 

a) O NPS não fornece dados sobre o que fazer para melhorar; 

b) O NPS se concentra apenas em manter clientes, não em conquistar novos clientes; 

c) Não existe cliente “passivo”; 

d) O NPS não fornece dados competitivos; 

e) O NPS é focado internamente e não focado externamente. 

 

Entretanto, diferentemente de Kristensen e Eskildsen (2014) que defenderam o uso do 

índices EPSI e ACSI no lugar do NPS, Fisher e Kordupleski (2019) introduzem o Customer 

Value Management (CVM) como métrica ideal a ser utilizada pelas empresas. Tal métrica busca 

entender o valor que cada cliente dá para uma série de atributos, considerando para tanto uma 

escala que vai de 1 até 10. Após, o cliente justifica e comenta suas notas e pode informar sua 

disposição de recomprar e de recomendar determinado produto. Por fim, é formada uma árvore 

de atributos com suas respectivas classificações. 

Jung et al. (2020) realizaram um grande experimento com 100.000 clientes para avaliar 

os impactos de incentivos sobre programas de recomendação no ambiente online. O 

experimento contou com um grupo controle e outros três grupos com tipos diferentes de 

recompensas atribuídas, são elas:  egoísta, quando a recompensa da recomendação é atribuída 

somente para quem a envia; equitativo, que recompensa tanto quem envia quanto quem recebe 
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a recomendação; e pró-social, que recompensa apenas quem recebe a recomendação. Neste 

estudo o NPS foi considerado uma proxy de intenção de compartilhamento de informações 

sobre a empresa por meio do WOM. Os autores indicaram que 23% dos clientes responderam 

a pesquisa de NPS, o que fez com que fosse criada uma variável para informar se esta pergunta 

foi respondida ou não. O resultado do experimento mostrou que clientes que atribuem notas 

altas de NPS são mais propensos a engajar em campanhas e fazer indicações, sendo mais efetivo 

no grupo pró-social. 

A revisão conceitual proposta por Patti, Van Dessel e Hartley (2020) cumpre um papel 

importante na transposição das percepções teóricas para a realidade prática das empresas. Os 

autores captam a essência de entender a experiência do consumidor (CX) utilizando como base 

as ferramentas de gestão existentes. Em sua obra eles transcendem a discussão sobre qual 

métrica é a mais apropriada para medir satisfação e fidelidade e se preocupam em entender 

quais variáveis, de fácil de mensuração, afetam o comportamento do consumidor durante a sua 

jornada. “A avaliação e a medição da experiência de serviço ao consumidor são críticas para 

projetar futuras estratégias, criações e entregas de experiências de serviço ao consumidor” 

(PATTI, VAN DESSEL e HARTLEY, 2020, p.2, tradução do autor). Os autores também 

destacam a preocupação do Marketing Science Institute com os problemas relacionados às 

experiências ruins vividas por clientes, elegendo tal tema como uma das prioridades de estudo 

para os próximos anos. Basicamente o trabalho dos autores busca fornecer subsídios para a 

compreensão de fenômenos que acontecem nos cenários descritos na figura 2. 

 

 
Figura 2: Modelo conceitual do processo de criação de valor.  

Fonte: Patti, Van Dessel e Hartley (2020, p.3). 
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Observe na figura 2 que a dinâmica de mercado cobre o ambiente contemporâneo vivido 

pelas empresas, tais como o uso de novas tecnologias, a proliferação da omnicanalidade e a 

necessidade de entender a jornada dos consumidores neste novo cenário. 

Os autores separam e explicam as principais variáveis que influenciam o processo de 

experiência do consumidor em três categorias. Para todas eles alertam possíveis vantagens e 

desvantagens, tornando mais compreensivo o entendimento de cada uma delas. 

a) Métricas de percepção: métricas de satisfação e fidelidade fazem parte deste grupo, 

incluindo o NPS, ACSI, CES e outras. Neste ponto os autores reconhecem que a métrica 

mais usada hoje é o NPS; 

b) Métricas operacionais: geralmente baseadas no tempo “porque os clientes veem o tempo 

como um recurso importante e porque o tempo tem implicações diretas de custo para a 

empresa” (PATTI, VAN DESSEL e HARTLEY, 2020, p.9, tradução do autor). Tais 

métricas incluem o tempo médio de espera, tempo de resposta, tempo de resolução, 

entre outras; 

c) Métricas baseadas em resultados: parte da premissa que a experiência do cliente gera 

comportamentos que impactam nos negócios da empresa, que incluem retenção, 

lucratividade, customer lifetime value (CLV), participação de mercado e outras. 

 

Por fim, os autores destacam que a experiência do consumidor é um paradigma 

multidisciplinar que lidera a pesquisa acadêmica atualmente. 

Happ et al. (2020) analisam a experiência do consumidor (CX) utilizando a ferramenta 

in-store customer experience (ISCX) e sua relação com satisfação e fidelidade. A ISCX mede 

os constructos de experiência cognitiva, experiência afetiva, experiência social e experiência 

física. Para satisfação foi utilizada uma escala específica de 7 pontos e para medir fidelidade 

foi utilizado o Net Promoter Score. Os resultados mostraram que uma boa experiência em loja 

possui efeito positivo sobre satisfação e fidelidade. 

O artigo de Baehre et al. (2022) pode ser considerado um novo marco relacionado às 

pesquisas que envolvem o NPS. Além de confirmar a relevância da ferramenta para o meio 

empresarial, os autores promovem uma reflexão que vai além da questão discutida por 

acadêmicos ao longo dos últimos dez anos, que na grande maioria se preocupava apenas em 

validar ou rejeitar o NPS como ferramenta adequada de satisfação, fidelidade e como preditora 

de crescimento. Ao fazer esta reflexão, os autores entendem que medir o NPS antes das 

transações entre empresas e clientes, como originalmente proposto por Reichheld (2003), 

amplia as possibilidades de análise. Medir a recomendação de clientes e não clientes significa 
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medir o universo de clientes em potencial e consequentemente a saúde da marca. Considerando 

o novo contexto em que a pergunta de recomendação é feita, o estudo dos autores conclui que 

“medir o NPS para todos os clientes em potencial fornece previsões confiáveis de crescimento 

de vendas” (BAEHRE et al., 2022, p. 80, tradução do autor). O estudo contou com mais de 190 

mil avaliações de diferentes empresas do setor de moda esportiva ao longo de cinco anos. 

Ping e Buoye (2022) estudaram o impacto da pandemia de Covid-19 no comportamento 

dos clientes e o resultado confirmou que o engajamento em plataformas digitais de e-commerce 

aumentou a recomendação das marcas, medido através do NPS, durante a pandemia. Os autores 

avaliaram também o efeito moderador da ansiedade, da reação dos consumidores frente a 

medidas promovidas por  governos, além da confiança nas informações recebidas. O trabalho 

concluiu que quando os clientes estavam com medo e ansiosos com a pandemia, eles optaram 

pelas compras online de forma forçada, diminuindo o efeito do engajamento sobre a 

recomendação. Sobre as atitudes dos consumidores frente às medidas dos governos em relação 

a pandemia (adoção de lockdown), o estudo mostrou que isso afeta a recomendação, com um 

efeito negativo semelhante ao descrito anteriormente. Por fim, o trabalho também mostrou que 

a confiança nas informações prestadas pelos governos possui um efeito moderador positivo na 

relação entre engajamento e recomendação. A pesquisa foi realizada com 446 clientes de 

plataformas como Amazon, eBay, Facebook Marketplace entre outras. 

Também sob o contexto da pandemia de Covid-19, Zaman et al. (2022) se preocuparam 

em avaliar o custo da insatisfação para restaurantes romenos. Assim como Ping e Buoye (2022), 

os autores entendem que a pandemia foi o driver para o desenvolvimento de tecnologias que 

uniram o marketing digital e o consumidor digital. Antes de construir o modelo matemático que 

explicou o custo da insatisfação, os autores  fazem uma reflexão objetiva e precisa sobre a 

motivação de compra dos consumidores. Baseados em sua própria revisão de literatura, os 

seguintes fatores são considerados: 

a) Hedonismo relacionando ao consumo: inclui sentimentos, crenças, diferenças de 

gênero, idade e afinidade humana, questões de privacidade, alegria e experiência com 

produtos de luxo; 

b) Consumo racional: baseado na sensação de preço baixo ou de gratuidade, custos, 

conveniência e avaliações online confiáveis; 

c) Consumo baseado na fidelidade: é influenciado pela experiência, preferência, 

comportamento e comunicação da força de vendas, resiliência e perseverança, espaços 

acessíveis, características e sabores; 
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d) Consumo social: influenciado pela padronização das marcas, marcas globais que 

incorporam elementos locais, família, amigos ou experts, anúncios personalizados e 

linguagem utilizada pelas marcas para se comunicar com o mercado. 

 

Zaman et. al (2022) se basearam no princípio 3/10 oriundo da teoria de CRM que afirma 

que um cliente satisfeito traz três novos clientes para a empresa, que uma pessoa insatisfeita 

conta a experiência negativa para dez clientes potenciais e que um simples cliente insatisfeito 

poderia neutralizar o efeito de três clientes satisfeitos. Dos dez restaurantes analisados apenas 

dois não reportaram tal custo. Os demais apresentaram custos de insatisfação que variaram entre 

11 e 90 mil Euros. Dessa forma, através de uma abordagem totalmente nova, o estudo corrobora 

com a afirmação de Reichheld (2003) de que empresas com elevados índices de recomendação 

possuem performance superior. Além disso, este estudo permite compreender com mais clareza 

a lógica por trás da fórmula do NPS (% promotores – % detratores), mostrando de forma prática 

o impacto que os clientes detratores possuem nos resultados das empresas e a importância em 

transformar clientes detratores em promotores. 

A multidimensionalidade e multidisciplinaridade do Net Promoter Score faz dele um 

constructo de compreensão complexa e que requer extremo cuidado. Entender o ambiente que 

circunda as questões em análise é fator determinante para que pesquisadores tenham êxito em 

seus projetos. A revisão de literatura sobre o NPS relacionou ele com 15 outros 

constructos/temas diferentes, o que torna impossível sua análise de forma isolada. Apesar das 

objeções encontradas, a literatura dos últimos dez anos mostrou que a ferramenta foi 

empiricamente testada e validada em cenários envolvendo diferentes setores e tamanhos de 

amostra (Quadro 6), tendo grande valor para o uso gerencial devido a simplicidade de 

implementação. Ainda assim, como alguns autores advertem, um questionário bem estruturado 

e com perguntas específicas sobre outras questões ajudam a explicar as notas do NPS (KLAUS 

e MAKLAN, 2013). 

Os estudos descritos na presente revisão mostraram que, na maior parte dos casos, os 

conceitos de satisfação e fidelidade são dissociados, conforme inicialmente sugerido por 

Reichheld (2003). A quantidade de pesquisas que estudam a tríade satisfação-fidelidade-NPS é 

grande e representa um esgotamento científico para esta abordagem. 

Outra questão que se tornou consenso é a relação entre NPS e crescimento empresarial. 

Dos estudos que tiveram essa finalidade, todos encontraram relação positiva entre NPS e 

métricas como vendas e lucratividade. Temas emergentes que relacionam o Net Promoter Score 

com a Covid-19 e imagem de marca surgem como novos e promissores campos, especialmente 
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ao introduzir a pesquisa de NPS também para clientes potenciais, conforme sugerido por Baehre 

et al. (2022). 

 
Autor Amostra Método principal Tipo de dado 

Reichheld (2003) 4.000 

Survey Primário 

Klaus, Maklan (2013) 800 

Van Doorn, Leeflang, Tijs (2013) 46 

Ranaweera, Jayawardhena (2014) 858 

Kristensen, Eskildsen (2014) 2.000 

De Haan, Verhoef, Wiesel (2015) 8.924 

Situmorang, Rini, Muda (2017)  não informada  

Mbama, Ezepue (2018) 206 

Lee, Kang, Kang (2019) 7.652 

Happ et al. (2020) 238 

Zaman et al. (2022) 150 

Baehre et al. (2022) 193.220 

Ping, Buoye (2022) 446 

Jung et al. (2020) 100.000 Experimento 

Secundário 
Raassens, Haans (2017) 189 

Estudo correlacional 

Regressão Logística 

Mittal (2016) 
 -  Revisão de literatura - 

Patti, Van Dessel e Hartley (2020) 

Fisher, Kordupleski (2019)  -  Revisão crítica - 

Quadro 6: Amostras, métodos principais e tipos de dados utilizados nos estudos de NPS. 

Fonte: autor. 

 

Outra reflexão importante se refere ao principal método de coleta de dados empregado 

nos trabalhos analisados. Como pode ser observado no quadro 6, o survey é o principal método. 

Tal constatação pode até parecer óbvia na medida em que as pesquisas de satisfação, 

recomendação e outras métricas de percepção (PATTI, VAN DESSEL e HARTLEY, 2020) 

envolvem perguntas simples e diretas sobre o que se propõem a medir. Ainda assim, muitos 

surveys aplicados tiveram como objetivo medir comportamentos específicos e foram 

interpretados por meio de variáveis latentes como, por exemplo, ansiedade e confiança (PING 

e BUOYE, 2022), experiência com produto e momentos da verdade (KLAUS e MAKLAN, 

2013), valor emocional (SITUMORANG, RINI e MUDA, 2017), valor percebido, 

conveniência, qualidade e usabilidade (MBAMA e EZEPUE, 2018), distância de poder, 

individualismo, masculinidade e aversão à incerteza (LEE, KANG e ANG, 2019). Apesar do 

valor científico, a complexidade associada a tais abordagens restringe a implementação do 

método por empresas e pode tornar sua replicação limitada, sendo criticada originalmente por 

Reichheld (2003). 
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Os últimos dois anos mostraram que pesquisas utilizando métricas alternativas com 

dados de propriedade das empresas (dados secundários) podem fornecer respostas igualmente 

precisas, mas com uma simplicidade de execução consideravelmente menor do que os surveys 

descritos anteriormente. As métricas operacionais citadas por Patti, Van Dessel e Hartley (2020) 

demonstram comportamentos mensuráveis pelas empresas e que ajudam explicar o NPS. Outro 

exemplo é a investigação conduzida por Raassens e Haans (2017), que avaliaram a relação entre 

NPS e eletronic word of mounth através de dados secundários. Estas novas abordagens tornam 

viáveis análises de um volume muito maior de dados com tempo e custo de coleta reduzidos. 

Ainda que haja consenso na literatura de que índices elevados de NPS indiquem a 

fidelização de clientes, tais conclusões estão ligadas ao uso da ferramenta no final do processo 

de compra, conforme sugere Reichheld (2003) em seu texto seminal. Entretanto, o uso do Net 

Promoter Score para clientes e não clientes, proposto por Baehre et al. (2022), impossibilita 

medir o nível de fidelidade visto a inexistência da experiência completa com a marca nesta 

etapa da jornada (ainda não existe a compra). Tentar medir o nível de fidelidade de uma 

experiência incompleta seria um erro conceitual. Dessa forma é possível concluir que, empregar 

a ferramenta neste momento específico permite medir o nível de satisfação da experiência de 

atendimento. Ou seja, clientes com experiências extremamente positivas se sentem mais 

satisfeitos, possuem uma imagem positiva da marca e por isso a recomendam para familiares e 

amigos, podendo também, no futuro, efetuar a compra. É neste conceito que se encaixa a 

presente pesquisa. 

 

2.4 A EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS DE GÊNERO, SATISFAÇÃO E FIDELIDADE 

Conforme Reichheld (2003), o Net Promoter Score tem como objetivo indicar o grau 

de satisfação e de fidelidade através de uma única pergunta, visando resultados positivos em 

relação a lucratividade, vendas e recomendação. Sendo assim, esta parte da revisão sistemática 

de literatura abrangeu as buscas para os constructos de satisfação e de fidelidade ao relacioná-

los com estudos de gênero. 

Conforme apresentado no início deste capítulo, o processo de decisão de compra é 

divido em diferentes etapas e o comportamento do consumidor frente a cada uma delas é 

motivado por uma série de fatores. Ou seja, do reconhecimento da necessidade até o descarte 

do produto, muitas variáveis influenciam a forma como as pessoas reagem e se relacionam com 

as marcas. Blackwell, Miniard e Engel (2011) apontam que o processo de decisão também pode 

ser influenciado por variáveis demográficas. Tradicionalmente o gênero e a idade são as mais 
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utilizadas e se justificam principalmente pela fácil categorização de comportamentos oriundos 

de traços predominantes que distinguem diferentes grupos. Nos parágrafos seguintes serão 

apresentadas as teorias e achados recentes que analisam em profundidade a questão específica 

do gênero, umas das variáveis utilizadas no presente estudo científico. 

Os resultados encontrados ao longo dos últimos anos são variados, em que o gênero 

tenta explicar parte da influência do comportamento do consumidor em diferentes cenários e 

para diferentes estímulos, ou seja, a natureza humana torna impossível prever com exatidão as 

decisões das pessoas. Ainda assim, traços específicos de homens e mulheres permitem 

compreender melhor por que as pessoas fazem o que fazem.  

Diversos trabalhos de Meyers-Levy foram citados nos textos recuperados e a partir desta 

constatação foi selecionado como referência o seu trabalho mais recente, um texto seminal que 

buscou reunir e organizar os pensamentos ligados às diferenças de gênero com base em diversas 

outras pesquisas realizadas entre os anos 2000 e 2013 (MEYERS-LEVY e LOKEN, 2015). O 

trabalho de Iacobuccie e Ostrom (1993), também considerado de grande relevância, contribui 

ao apresentar resultados que exemplificam as diferenças de percepção de homens e mulheres 

em relação a satisfação, servindo de base para estudos recentes. Basicamente, a diferença de 

abordagem entre os autores é que os primeiros buscam entender as origens das diferenças entre 

homens e mulheres, enquanto os outros dois tentam expandir os conceitos para explorar o que 

eles chamam de encontros de serviço, definido como o momento em que o consumidor recebe 

o atendimento da empresa. 

Conforme Meyers-Levy e Loken (2015), as diferenças de gênero podem ser explicadas 

através de quatro perspectivas diferentes, são elas: a teoria sociocultural, teoria da evolução, 

teoria da exposição hormonal e do cérebro e teoria da seletividade, esta última desenvolvida 

pelo próprio Meyers-Levy. Todas elas explicam de formas diferentes as motivações que 

permeiam o comportamento de homens e mulheres, ou seja, elas são complementares e não 

excludentes entre si, não havendo uma disputa como as que existem entre os autores que 

advogam a favor e contra o Net Promoter Score. 

Segundo Meyers-Levy e Loken (2015), a teoria sociocultural, ou como outros autores a 

denominam, teoria dos papeis sociais, indica que as diferenças básicas que determinaram os 

comportamentos de homens e mulheres remetem aos papéis os quais indivíduos estavam 

sujeitos ao longo da história. Diferenças físicas permitiram que mulheres desenvolvessem 

habilidades para lidar com crianças e com tarefas domésticas, enquanto aos homens cabiam as 

atividades de caça, guerra, agricultura e outras que exigiam maior força física e maior risco. 

Sendo assim, os papeis sociais demonstram que o comportamento de homens e mulheres sofrem 
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influência das tarefas que cada um exerce e da cultura ao seu redor. Logo, partindo de uma 

perspectiva ampla sobre essa teoria, mulheres tendem a ser mais gentis e mais voltadas para o 

bem comum quando comparadas aos homens (comportamento comunal). Já os homens tendem 

a demonstrar traços de dominância, assertividade, confiança e raiva (comportamento de 

agência). A teoria sociocultural também sugere que em culturas onde a igualdade de gênero é 

maior, as diferenças comportamentais entre eles são reduzidas. Além disso, estas percepções 

também podem sofrer influências ao longo do tempo, como resultado da alteração de papéis 

desempenhados pelas pessoas, ou seja, é possível observar homens com comportamentos 

comunais e mulheres com comportamentos de agência (MEYERS-LEVY e LOKEN, 2015). 

A segunda teoria, da evolução, complementa a primeira ao indicar as evoluções 

biológicas de homens e mulheres que permitiram sua adaptação em ambientes que os 

desafiaram ao longo do tempo, e que na ancestralidade atendiam a papéis específicos de 

caçadores e coletoras. O passado evolutivo sugere que a agressividade e a propensão à tomada 

de risco, características predominantemente masculinas, podem ser explicadas pela 

preocupação do homem com o acasalamento, influenciando também o status social relacionado 

com o aspecto físico (MEYERS-LEVY e LOKEN, 2015). Isso também explicaria os 

comportamentos de controle sobre recursos, tipicamente adotado por homens. Características 

de orientação espacial e navegação estavam associados à necessidade dos homens em percorrer 

longas distâncias para caçar. Sobre o gênero feminino, surge a explicação do desenvolvimento 

de características que suportaram seu comportamento comunal, tais como agilidade no 

reconhecimento de emoções, em especial emoções negativas relacionadas ao instinto de 

sobrevivência e a característica de favorecer o bem dos outros antes do seu próprio. Esta teoria 

também explica a predisposição de mulheres para habilidades visuais, sendo inicialmente 

utilizada como referência de navegação para distâncias curtas, que precisavam orientar suas 

famílias em rotas de fuga e esconderijos seguros (MEYERS-LEVY e LOKEN, 2015). 

A terceira teoria explicada por Meyers-Levy e Loken (2015), a teoria de exposição 

hormonal e do cérebro, mostra que a testosterona, hormônio encontrado em altos níveis nos 

homens, favorece habilidades cognitivas específicas, tais como percepção espacial e resolução 

de problemas matemáticos. Mulheres, por possuírem níveis menores de testosterona, podem 

desenvolver melhor as habilidades de comunicação, cálculos matemáticos e de processamento 

de informação. De forma complementar, esta teoria mostra que o funcionamento do cérebro de 

homens e mulheres ocorre de forma diferente. Homens utilizam mais o lado direito do cérebro 

e isso faz com que comportamentos de percepção astuta e ações coordenadas sejam aplicados 

de forma funcional. Já as mulheres tendem a utilizar simultaneamente os dois lados do cérebro, 
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permitindo que tarefas simultâneas sejam executadas de forma satisfatória, além de atividades 

neuropsicológicas complexas (MEYERS-LEVY e LOKEN, 2015). 

Por fim, os autores apresentam a quarta e última teoria que explicam as diferenças entre 

gêneros. Introduzida por Meyers-Levy, a teoria da seletividade de hipóteses foi desenvolvida 

por estudiosos de comportamento do consumo. Ela foi elaborada a partir da compreensão das 

três outras teorias para sustentar estudos aplicados. A teoria afirma que homens e mulheres 

utilizam diferentes estratégias para o processamento de informações. Em comparação aos 

homens, mulheres tendem a processar dados de forma mais abrangente e minuciosa, sendo mais 

capazes de identificar sinais fracos e elaboram avaliações de forma mais extensiva. Já os 

homens tendem a ser mais seletivos, utilizam heurísticas menos difíceis, geralmente através de 

pistas mais evidentes e relevantes para si mesmo ou ainda pistas que ativam percepções e 

conceitos bem definidos (MEYERS-LEVY e LOKEN, 2015). 

Com base nas teorias apresentadas, Meyers-Levy e Loken (2015. p.6, tradução do autor) 

resumem os comportamentos de homens e mulheres da seguinte forma: 

 

(a) homens são mais auto orientados e as mulheres mais orientadas para os outros, (b) 

as mulheres são mais focadas na cautela e prevenção, enquanto os homens são mais 

arrojados e assertivos, (c) as mulheres são mais responsivas do que homens a 

estímulos negativos em seu ambiente, (d) os homens são mais seletivos em sua 

absorção e processamento de dados, enquanto as mulheres são mais abrangentes, e (e) 

as mulheres são mais sensíveis a pistas ambientais e fatores de diferenciação, 

enquanto as respostas dos homens são mais consistentes em todos os contextos. 

 

Iacobuccie e Ostrom (1993) aplicam estas ideias para diferentes realidades e perfis de 

serviços, confirmado que a satisfação das mulheres tende a ser afetada por aspectos relacionais 

e que homens costumam vincular a satisfação com a competência do prestador em relação ao 

objeto do serviço, demonstrando de forma prática os traços comunais e de agência relacionados 

a cada um dos gêneros. Outro aspecto importante, não explorado por estudos recentes, refere-

se à característica do encontro do cliente com o prestador de serviço. Os autores se preocuparam 

em entender a diferença da percepção de satisfação ao analisarem o gênero do prestador e o 

gênero do cliente. A conclusão é que em algumas situações existe solidariedade entre mulheres 

para os atendimentos definidos como únicos, ou seja, sem qualquer tipo de histórico passado 

ou perspectiva de contato futuro. A mesma solidariedade também foi observada entre os 

homens, entretanto, para atendimentos caracterizados pela lembrança positiva de contatos 

passados. Em ambos os casos a solidariedade foi descrita como uma predisposição de melhor 

avaliar a satisfação quando o contato ocorre entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, mulheres 

tendem a avaliar melhor mulheres prestadoras de serviço em contatos únicos e homens tendem 
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a avaliar melhor homens prestadores de serviço em atendimentos influenciados por algum tipo 

de lembrança passada positiva. Sendo assim, Iacobuccie e Ostrom (1993, p. 280, tradução do 

autor) explicam que a avaliação do serviço pode ser afetada pelos seguintes fatores: 

 

(a) gênero do avaliador, (b) percepção da competência relacionada ao trabalho do 

prestador de serviços (core), (c) habilidades interpessoais percebidas do prestador de 

serviço (relação) e (d) gênero do prestador de serviço.  

 

Ainda assim os autores fazem a ressalva de que os resultados podem ser complexos, 

sem uma explicação clara para todos os fenômenos estudados (IACOBUCCIE e OSTROM, 

1993). Isso reforça a cautela que este tipo de análise deve ter, fazendo com que além do 

ambiente, o perfil do serviço e as questões culturais envolvidas também sejam consideradas 

durante a interpretação dos resultados. 

Trabalhos recentes mostram que uma ou mais de uma das teorias explicadas por Meyers-

Levy e Loken (2015) foram utilizadas para sustentar as pesquisas envolvendo diferenças de 

gênero. Os trabalhos também mostram que diferentes contextos, segmentos e países foram 

considerados, com a predominância de trabalhos desenvolvidos no oriente, como os de Pandey 

e Chawla (2018), Shi et al. (2018), Hult et al. (2019) e Chiu e Cho (2021). 

Singh, Srivastava e Sinha (2017) tentaram entender a influência do gênero na satisfação 

dos clientes em relação a adoção de novas tecnologias no mercado bancário indiano. Utilizando 

como base a teoria Technology Accptance Model (TAM), os autores identificaram a 

necessidade de inclusão de variáveis demográficas no modelo inicialmente proposto, passando 

a considerar também idade e gênero. Apesar das novas tecnologias oferecerem conveniência na 

medida em que reduzem o tempo de transações bancárias, aumentando a experiência positiva 

dos clientes, questões que envolvem privacidade e confiança ainda são percebidas como 

barreiras a serem rompidas. Especificamente sobre a relação entre satisfação e as variáveis 

demográficas, o resultado da pesquisa mostrou que não existe diferença significativa entre 

homens e mulheres ao adotarem novas tecnologias. Ou seja, ambos possuem a mesma 

percepção de satisfação. 

Cambra-Fierro, Perez e Grott (2017) buscaram avaliar o efeito do processo de cocriação 

na fidelidade e WOM no setor de varejo bancário. Apesar de serem medidos de formas 

diferentes e separadas, a importância e o impacto do WOM nos negócios são similares aos 

descritos por Reichheld (2003). Os resultados indicaram que a cocriação possui tanto um efeito 

indireto quanto direto na fidelidade e WOM. No caso do efeito indireto, a fidelidade acaba 

sendo mediada pela satisfação, o que fora explicado também por Mittal (2016). Quando estes 

comportamentos são analisados entre grupos de homens e mulheres, foi identificado que o 
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mesmos resultados não se repetem. Para homens o efeito predominante é indireto, possuindo a 

satisfação como elemento chave. Já para mulheres o efeito predominante observado foi o direto, 

ou seja, experiências positivas no processo de cocriação aumentam diretamente os níveis de 

fidelidade. Segundo os autores, tais diferenças estão baseadas nas percepções de que homens 

são mais exigentes e orientados para o curto prazo, enquanto as mulheres possuem níveis de 

fidelidade mais elevados. 

Em um estudo amplo e complexo conduzido no mercado de moda indiano, Pandey e 

Chawla (2018) buscaram entender a influência do gênero na experiência online e a relação de 

diferentes variáveis com satisfação e fidelidade. O estudo concluiu que o impacto da 

desconfiança na satisfação é maior para homens do que para mulheres, indicando que existe 

uma relação negativa entre elas, podendo ser motivada, dentre outros aspectos, pela visão 

utilitarista que os confere mais consciência sobre políticas e práticas de segurança, se tornando 

mais sensível do que as mulheres a tais questões. 

Ageeva et al. (2018) fazem uma pesquisa para analisar a influência da experiência de 

uso de websites corporativos na imagem e reputação empresarial. Para conseguir explicar esta 

relação, os autores identificaram que tanto a atratividade empresarial quanto a satisfação dos 

clientes são variáveis intimamente relacionadas com imagem corporativa, sugerindo que estes 

fatores estão presentes na mente dos consumidores ao criarem suas percepções sobre as 

empresas, ou seja, semelhante ao que concluiu Baehre et al. (2022) ao relacionar o NPS de 

clientes e não clientes com a saúde da marca. Sendo assim, os autores argumentam que atitudes 

positivas frente aos websites empresariais possuem impacto favorável na imagem das 

organizações, influenciando também na sua reputação quando a imagem é comunicada. O 

estudo identificou que mulheres jovens, com altas pontuações de atratividade e satisfação, 

predizem altas pontuações para imagem corporativa quando comparadas aos homens jovens. 

Ou seja, a experiência positiva em ambientes digitais influencia positivamente a satisfação do 

usuário e melhora a sua percepção sobre a imagem da empresa, tendo efeito maior entre as 

mulheres. 

Shi et al. (2018) fazem uma análise da influência da qualidade do serviço na intenção 

de recompra de clientes chineses em ambientes digitais. Os autores entendem que o controle do 

processo de compra por parte dos consumidores, a qualidade da experiência, bem como a 

conveniência e a assistência dos varejistas são atributos de valor percebidos pelos clientes, 

exigindo que as empresas atinjam tais necessidades. Adicionalmente, os autores trazem a ideia 

de que o atendimento é uma importante dimensão de qualidade, em que a disponibilidade do 

serviço, a atitude do vendedor e a resposta no tempo adequado são fatores determinantes. Neste 
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contexto, o gênero surge como uma importante variável moderadora, indicando que homens e 

mulheres possuem diferentes formas de processamento de informação durante a compra. O sexo 

masculino seria mais propenso a comportamentos racionais, valorizando a percepção de 

controle do processo, orientado para resultados, motivado pelo atendimento de necessidades 

pessoais e pela conveniência do serviço. Em contrapartida, mulheres tendem a apresentar 

comportamentos emocionais, baseados no hedonismo, valorizando mais a experiência social de 

engajamento durante o processo de compra (MEYERS-LEVY e LOKEN, 2015; IACOBUCCIE 

e OSTROM, 1993). Como resultado, Shi et al. (2018) identificaram que a experiência do 

serviço possui impacto maior na fidelidade e intenção de recompra das mulheres, indicando que 

tal efeito é explicado pelas diferenças de gênero citadas anteriormente. Já para clientes do sexo 

masculino, os autores sugerem que a fidelidade está relacionada com a eficiência e com o 

controle do processo de compra. 

Hult et al. (2019) analisaram diferentes percepções de clientes em relação a satisfação e 

fidelidade entre os ambientes físico e digital durante a compra de produtos eletrônicos. Eles 

descobriram que, de modo geral, tais percepções persistem entre os dois canais para padrões 

demográficos como idade e nível educacional. Apesar disso os autores indicaram que, 

especificamente para gênero, elas sofrem diferenças. Para clientes do sexo feminino, os autores 

afirmam que o efeito da qualidade geral da experiência de compra na satisfação é igualmente 

forte nos dois canais de venda, ou seja, mulheres tendem a ser mais exigentes em relação à 

qualidade independentemente do canal em que compram. Já os homens tendem a diferenciar as 

experiências entre os dois canais, sendo mais sensíveis à qualidade geral no ambiente físico. 

Tais achados estão em linha com os resultados de Ageeva et al. (2018) e Shi et al. (2018), 

indicando um nível maior de fidelidade entre as mulheres e contrapõem Cambra-Fierro, Perez 

e Grott (2017), que afirmam que o perfil masculino seria o mais exigente. Os autores são 

enfáticos ao afirmarem que as “descobertas enviam um forte sinal de que o foco na satisfação 

do cliente no contexto de compras online é mais crítico devido ao vínculo mais forte entre 

satisfação e fidelidade” (HULT et al., 2019, p. 20, tradução do autor). 

Shao et al. (2020) identificaram a relação entre gênero e satisfação de forma indireta no 

mercado de compartilhamento de bicicletas chinês. Os resultados mostraram que a 

confiabilidade das informações das estações, resposta rápida das plataformas, personalização 

do serviço e aparência são fatores que influenciam a utilidade percebida, e como consequência 

a satisfação e fidelidade dos clientes. Neste sentido, os usuários do sexo masculino possuem 

mais sensibilidade para fatores utilitários, tais como a confiabilidade das informações e 
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aparência. Já as mulheres seriam mais sensíveis à qualidade da transação, que envolve garantias 

técnicas das plataformas para proteger suas informações pessoais e financeiras. 

Ha Nam Khanh (2020) pesquisa fatores que afetam a satisfação de clientes em serviços 

online no site Tiki.vn, plataforma de e-commerce vietnamita. As principais variáveis 

consideradas envolvem design, confiabilidade, segurança, nível de serviço ao cliente, idade e 

gênero, concluindo que existe diferença entre homens e mulheres para a percepção de qualidade 

da compra online: “as mulheres, especialmente, estão mais satisfeitas com a qualidade do 

serviço no Tiki.vn do que os homens” (HA NAM KHANH, 2020, p. 178, tradução do autor). 

Fatores como velocidade na resposta, atendimento imediato aos questionamentos de clientes, 

além do cuidado contínuo com os consumidores, possuem impacto na satisfação e na confiança 

das pessoas.  

Na tentativa de entender fatores que influenciam o WOM em mídias sociais e intenção 

de compra no mercado luxo, Park, Hyun e Thavisay (2021) desenvolvem um modelo que 

analisa a relação destas variáveis com a qualidade e valores percebidos tais como: valor social, 

valor pessoal e valor funcional. O estudo também considerou o efeito moderador das variáveis 

demográficas gênero, idade, nível de educação e renda, além do status social percebido. O 

resultado mostrou que, com exceção do gênero, todas as outras variáveis demográficas 

apresentam diferenças significativas em relação ao WOM. A explicação dos autores é que, 

embora possam existir diferentes percepções de valor de luxo entre homens e mulheres, o 

reflexo deste comportamento em mídias sociais não possui distinção. 

Chiu e Cho (2021) investigaram as diferenças de gênero e de idade nas relações que 

envolvem a liderança percebida das marcas, satisfação e intenção de recompra de um site de 

comércio eletrônico chinês. Os autores entendem que no varejo virtual, a marca da empresa 

representa um ativo que transmite segurança aos clientes durante as transações online, sendo 

um ponto importante de distinção entre os concorrentes. As variáveis dependentes analisadas 

foram qualidade, valor, inovação e popularidade. Os autores explicam as diferenças de gênero 

com base na teoria de exposição hormonal e do cérebro (MEYERS-LEVY e LOKEN, 2015) e 

afirmam que a familiaridade com o processo de compra online tende a ser maior entre os 

homens, resultando em maior adoção deste tipo de compra bem como na redução de incertezas 

sobre o uso de novas tecnologias, o que aumenta a satisfação. O resultado mostrou que fatores 

utilitaristas estão associados a clientes do sexo masculino. Sendo assim, questões como 

utilidade, conveniência, informação adequada e funcionalidade aumentam a qualidade 

percebida do site e consequentemente a satisfação e intenção de recompra. Especificamente 

sobre as mulheres, elas estariam mais propensas a vincular a satisfação à popularidade 
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percebida da marca ou do produto em questão, influenciando na sua autoestima (CHIU e CHO, 

2021). 

Molinillo et al. (2022) se dedicaram a entender o impacto da experiência em aplicativos 

de varejo na fidelidade de clientes. Os autores apontam que a omnicanalidade tornou a jornada 

do consumidor mais complexa e elaboram suas hipóteses com base na influência que fatores 

como experiências cognitivas, afetivas, relacionais e sensoriais exercem sobre satisfação e 

fidelidade. As variáveis demográficas consideradas foram gênero e idade. Especificamente 

sobre gênero, os autores explicam a teoria da seletividade de hipóteses ao relacionarem atributos 

utilitários de aplicativos ao comportamento masculino e a valorização da relação com a marca 

ao comportamento feminino. Entretanto, os resultados encontrados contradizem esta ideia, 

indicando que, dentre todas as variáveis preditoras, a experiência relacional é única que 

apresenta diferença significativa entre homens e mulheres, sendo mais importante para clientes 

do sexo masculino. Especificamente sobre as variáveis experenciais, a experiência relacional 

foi a única incapaz de explicar satisfação. 

Estudos recentes também se preocuparam em analisar a relação entre satisfação e a 

Justiça de Recuperação Percebida (JRP), ou simplesmente justiça percebida, medido através 

dos seguintes atributos: justiça distributiva, justiça processual e justiça interacional. Ali et al. 

(2022) estudaram a relação entre recuperação de serviço, satisfação e intenção de recompra. 

Esta abordagem para a satisfação e fidelidade surge através de uma perspectiva diferente até 

então não coberta por outros estudos, contribuindo com novas informações sobre o 

comportamento do consumidor diante de frustrações motivadas por experiências negativas com 

as empresas. Através de uma ampla reflexão da influência do gênero sobre a relação analisada, 

em linha com as teorias difundidas por Meyers-Levy e Loken (2015) e Iacobuccie e Ostrom 

(1993), os autores concluem que clientes do sexo feminino querem que as empresas escutem 

suas reclamações e seu ponto de vista, visando uma compensação satisfatória. Já os homens, 

mais objetivos, não dão importância às opiniões e preocupam-se com o resultado da reparação 

do serviço. Os resultados da pesquisa mostraram que a Justiça de Recuperação Percebida, 

quando incrementada, possui um efeito maior na satisfação e na intenção de recompra, sendo 

mais perceptível entre as mulheres. Isso significa que os esforços de recuperação são percebidos 

mais por clientes do sexo feminino, demonstrando também uma sensibilidade maior para o 

tratamento justo (ALI et al., 2022). 

Liu-Thompkins et al.(2022) realizaram uma meta-análise dos últimos 50 anos para 

investigar a influência que fatores afetivos, sociais e cognitivos exercem sobre a fidelidade de 

clientes no setor de varejo. Também foram analisadas variáveis como gênero, característica da 
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empresa e tipo de fidelidade desenvolvida (atitudinal ou comportamental). Foram analisados 

319 estudos que trouxeram importantes contribuições ao identificarem que a experiência 

afetiva, especialmente em ambientes digitais, se tornou o atributo mais importante e teve maior 

impacto na fidelidade, sendo 24% maior do que fatores sociais e 50% maior do que fatores 

cognitivos. Segundo os autores, drivers sociais são aqueles “relacionados com interações e 

relacionamentos sociais que podem afetar a fidelidades dos consumidores em relação a um 

varejista” (LIU-THOMPKINS et al., 2022, p. 93, tradução do autor). Drivers afetivos são 

entendidos como os componentes que remetem a sentimentos sobre o varejista e a experiência 

de compra oferecida por eles. Já os drivers cognitivos referem-se a questões racionais do 

processo de compra, tais como preço, variedade de produtos e localização do varejista (LIU-

THOMPKINS et al., 2022). Especificamente sobre o gênero, a pesquisa mostrou que a 

experiência social é mais relevante para clientes do sexo feminino, sugerindo que esta 

necessidade precisa ser atendida em ambientes onde mulheres predominam. De forma 

semelhante, a experiência cognitiva se mostrou mais relevante para as mulheres, contrariando 

achados de estudos anteriores e as teorias apresentadas por Meyers-Levy e Loken (2015). 

Especificamente sobre fatores afetivos, a pesquisa não encontrou diferenças entre gêneros, ou 

seja, uma experiência de varejo positiva sob a perspectiva afetiva é igualmente importante para 

homens e mulheres. Outro resultado importante é que fatores sociais e cognitivos são mais 

importantes no processo de compra de produtos complexos, como o automóvel (LIU-

THOMPKINS et al., 2022). 

O protocolo de revisão de literatura permitiu identificar uma linha de pesquisa diferente 

das demais. Apesar de todos os estudos apresentados até então focarem no entendimento da 

relação consumidor–satisfação–fidelidade, o único trabalho que faz uma análise específica 

cobrindo o Net Promoter Score é o de Eskildsen e Kristensen (2011). Neste trabalho os autores 

tentam entender as diferenças quantitativas entre as respostas de homens e mulheres e possíveis 

vieses de gênero, não se preocupando com o motivo pelo qual as pessoas assumem opiniões 

distintas. O próprio referencial teórico utilizado por eles cobre de forma deficiente as diferenças 

de percepção entre gêneros. Partindo deste ponto de vista, os resultados, que basicamente 

criticam o método do NPS em uma linha muito semelhante à de Kristensen e Eskildsen (2014), 

permitiriam refutar os achados por terem um embasamento incompleto e limitado. Ou seja, 

apesar da reivindicação de que as diferenças entre homens e mulheres pode representar um viés 

de gênero na pesquisa de NPS, tal comportamento é explicado por muitos outros autores das 

áreas de sociologia, psicologia e marketing, como exemplificado nos resultados dos estudos 

apresentados anteriormente. Entretanto, entendendo que na própria literatura do Net Promoter 
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Score existe preocupação sobre quais notas seriam atribuídas aos clientes que não respondem a 

pesquisa (RAASSENS e HAANS, 2017), o estudo de Eskildsen e Kristensen (2011) é 

enriquecedor e preenche uma lacuna que outros pesquisadores não conseguiram. De modo 

geral, os autores identificaram a tendência dos homens em atribuir notas detratoras enquanto as 

mulheres tendem a atribuir notas promotoras, mesmo para as pessoas que não respondem a 

pesquisa. O resultado foi além e descobriu o percentual distribuído entre detratores, neutros e 

promotores. Eskildsen e Kristensen (2011) conduziram a pesquisa utilizando simultaneamente 

a escala ASCI e NPS. No caso da escala ASCI, existia a opção de o cliente não responder. De 

forma contrária, no caso do NPS, o cliente era forçado a responder a pergunta de recomendação, 

indicando dessa forma a parcela de pessoas que não gostaria de responder a pesquisa como um 

todo. Assim, conforme indicado na tabela 2, foi possível identificar a tendência de 

comportamento mesmo para aqueles que não desejavam responder, e daí parte a justificativa 

dos autores sobre o viés. 

 
     Tabela 2: Tipos de NPS para clientes sem resposta 

 Detratores Passivos Promotores 

Feminino 32,0% 36,0% 32,0% 

Masculino 57,9% 28,9% 13,2% 

      Fonte: Eskildsen e Kristensen (2011, p. 257, tradução do autor). 

 

Ou seja, todos os clientes responderam a pergunta de recomendação do NPS mas nem 

todos responderam a pergunta de satisfação baseada na escala ASCI. Na medida em que mais 

mulheres respondem a pergunta de recomendação, a expectativa é de que o NPS global aumente 

e de forma oposta ocorreria com os homens. Os autores afirmam: 

 

A Tabela [...] mostra a distribuição de gênero em relação aos tipos de NPS para os 

entrevistados que selecionaram “Sem resposta” para a escala padrão do EPSI Rating 

e ACSI. Ao todo, 87 entrevistados escolheram a categoria “Sem resposta” da EPSI 

Rating e ACSI. 

Este é um problema muito grave com o NPS, pois quanto maior o número de valores 

ausentes, maior o número de detratores do sexo masculino em relação aos detratores 

do sexo feminino e maior o número de promotores do sexo feminino em proporção 

aos promotores do sexo masculino. Isso leva a um NPS artificialmente baixo para os 

homens, tornando as conclusões ainda mais arbitrárias do que seriam (ESKILDSEN 

e KRISTENSEN, 2011, p. 257, tradução do autor). 

 

Como pôde ser observado, os estudos que relacionaram gênero com satisfação e 

fidelidade encontraram resultados variados, estando fortemente ligados ao contexto analisado. 

Dessa forma, apesar de não haver um consenso no campo, é possível perceber a tendência de 

níveis de satisfação e de fidelidade mais elevados por parte das mulheres em ambientes onde 
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ferramentas digitais de comunicação estão disponíveis e onde o contato social durante o 

encontro com o vendedor prevalece (LIU-THOMPKINS et al., 2022), ou seja, em ambientes 

digitais com atendimento humano, a qualidade da relação social estabelecida resulta em maior 

satisfação (SHI et al., 2018, HA NAM KHANH, 2020; ALI et al., 2022) e melhor percepção da 

imagem de marca (AGEEVA et al, 2018), despertando as características comunais das mulheres 

(IACOBUCCIE e OSTROM, 1993; MEYERS-LEVY e LOKEN, 2015). Quanto aos homens, 

os traços de agência descritos por Meyers-Levy e Loken (2015) indicam uma tendência de 

níveis mais baixos de satisfação e de fidelidade em relação ao ambiente descrito anteriormente, 

diminuindo a percepção de controle do processo de compra esperado por eles (SHI et al. 2018). 

Isso indica que a omnicanalização no setor automotivo, mediado plataformas de vendas 

digitais, tende a ser mais bem aceito por mulheres (KIM, CONNERTON e PARK, 2022). 

 

3 CONTEXTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

Nesta seção será apresentado o contexto da pesquisa, que busca fornecer ao leitor a 

compreensão exata do recorte feito com base na realidade observada em uma empresa do setor 

automotivo. Na subseção de desenvolvimento teórico serão apresentadas as hipóteses a serem 

testadas e o modelo construído no presente estudo. 

 

3.1 A ATUAL JORNADA DE COMPRA DO CONSUMIDOR DE AUTOMÓVEL 

Como pôde ser observado no capítulo introdutório, a pandemia de Covid-19 impactou 

fortemente diferentes mercados e acelerou o processo de digitalização de muitas empresas. O 

contexto da presente pesquisa engloba este novo cenário, em que muitos consumidores 

assumiram comportamentos de compra diferentes motivados pelas restrições das atividades 

econômicas. O varejo de automóveis, tradicionalmente muito dependente de visitas físicas, foi 

um deles. As concessionárias de veículos sofreram durante o período mais crítico da pandemia, 

momento em que o fluxo de pessoas foi restringido, o que serviu de gatilho para acelerar a 

transformação digital no processo de atendimento. Ainda que muitos pesquisadores tenham 

identificado que a jornada de consumo em si já sofria influência da comunicação digital, a etapa 

de compra ainda resistia e o formato de atendimento remontava o padrão da era da pré-

conectividade, ou seja, o atendimento e a negociação ocorriam predominantemente de forma 

presencial. Com base no modelo EBM de Blackwell, Miniard e Engel (2011) e com base no 

que foi discutido no referencial teórico, a figura 3 mostra de forma detalhada como ocorre o 
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processo de tomada de decisão na jornada de consumo omnicanalizada. Na cor cinza está 

destacada a etapa que sofreu o maior impacto da pandemia e que por isso será analisada em 

profundidade. Apesar do modelo genérico explicado na figura 3 se referir a uma única empresa, 

ele pode ser aplicado a todo o setor. A forma como o cliente se relaciona com as marcas em 

cada uma das etapas pode variar de acordo com as estratégias de cada empresa. 

 

 
Figura 3: Modelo EBM aplicado ao varejo automotivo omnicanalizado. 
Fonte: autor. 

 

Para chegar até a compra, primeiramente o consumidor precisa ser impactado pela 

propaganda logo após o reconhecimento da necessidade, fazendo com que a busca por 

informações privilegie a marca na sua lembrança. Em posse de todas as informações 

necessárias, o cliente avalia as principais alternativas e durante este estágio ele também pode 

ser impactado por alguma comunicação específica de varejo, incentivando-o a progredir para a 

etapa seguinte. O objetivo é aumentar o senso de urgência do consumidor, fazendo com que ele 

interaja com um dos pontos de contato disponíveis para então dar início ao processo de compra. 

Tal processo é mediado por uma plataforma de atendimento que reúne todas as concessionárias 

de uma marca, geralmente de propriedade das montadoras. 

Atualmente, o estágio de compra tem início predominantemente de forma digital, 

cabendo ao cliente escolher de que forma deseja ser atendido. Dentre as opções estão o telefone, 

e-mail, mensagens de texto via celular, chats e aplicativos de mensagens instantâneas, como o 

WhatsApp, foco desta pesquisa. Dependendo do desfecho da negociação, a compra iniciada de 

forma online é concretizada fisicamente em um uma concessionária. A integração entre o 

ambiente físico e o digital indica que o atual processo de compra acontece em uma estrutura 

omnicanalizada e, apesar da relevância do processo iniciado pelo WhatsApp, algumas etapas 
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podem acontecer presencialmente, como o financiamento, a avaliação do veículo usado do 

cliente, o test drive e a entrega   

A figura abaixo ilustra as propagandas utilizadas em diferentes meios e que podem 

influenciar a decisão do consumidor sobre a marca escolhida para compra. Ou seja, os diferentes 

pontos de contato desenvolvidos pelas montadoras atuam ainda na etapa de avaliação de 

alternativas, podendo resultar na solicitação de atendimento através do aplicativo de 

mensagens. Mesmo quando o consumidor é impactado por comerciais de televisão, é possível 

estabelecer contato via WhatsApp através de tecnologias como o QR Code, que o direciona para 

uma conversa com a marca através de seu celular. 

 

 
Figura 4: Tipos de mídia que incentivam a comunicação via WhatsApp. 
Fonte: autor. 

 

Existindo êxito na negociação iniciada de forma online, o consumidor se dirige até a 

concessionária escolhida para efetivar a compra e retirar o veículo. Por fim, após as percepções 

oriundas do uso do automóvel e do atendimento que recebeu, o cliente formula uma série de 

avaliações que podem ser compartilhadas pessoalmente com os amigos ou através de 

plataformas de redes sociais, em forma de recomendações ou críticas. A última etapa envolve 

o descarte, que neste setor geralmente ocorre através da revenda do veículo. 



54 
 

3.2 O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP 

A subseção anterior se dedicou a explicar de forma ampla a jornada do consumidor 

durante todas as etapas de compra do automóvel. Entretanto, devido a complexidade do 

processo de atendimento digital, é necessário aprofundar e esclarecer como ele funciona. 

Logo após ser impactado por alguma mídia e solicitar atendimento, no início da etapa 

de compra, conforme demonstrado na figura 4, o cliente é automaticamente redirecionado para 

WhatsApp. O processo dentro do aplicativo possui basicamente 6 etapas, demonstradas através 

do exemplo das figuras 5 e 6. 

As etapas de um até quatro são conduzidas por um chatbot, cabendo ao cliente 

basicamente responder as perguntas indicadas pela marca. Na primeira etapa acontece a 

apresentação do serviço e a identificação do cliente. Na etapa dois o objetivo é entender o que 

o consumidor busca. Dependendo da resposta, o serviço continua sendo prestado pelo chatbot 

nesta mesma etapa, como fornecer informações gerais sobre os produtos, preços e versões 

disponíveis. Caso o cliente prefira ser atendido por um vendedor, ele é direcionado ao passo 

três, que requer outras informações de cadastro, como CPF, e-mail e CEP. Com base nestas 

informações, o chatbot apresenta as concessionárias mais próximas e o cliente seleciona aquela 

de sua preferência. Por fim, ele informa se prefere receber o contato por telefone, e-mail ou se 

prefere continuar sendo atendido pelo WhatsApp. 

 

 
Figura 5: Etapas conduzidas pelo chatbot. 
Fonte: autor. 
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Caso o consumidor prefira ser atendido pelo WhatsApp, ele é transferido para a 

concessionária selecionada e neste momento inicia a etapa cinco, com o atendimento humano 

(Figura 6). Considerando que cada concessionária é uma empresa diferente, não existe um 

padrão único e, portanto, o cliente pode ter experiências diferentes dependendo da escolha que 

faz. Apesar disso, cabe lembrar que a lógica por trás do atendimento digital prestado pelo 

vendedor se assemelha ao atendimento presencial, logo, as expectativas dos consumidores são 

as mesmas. 

Todo o diálogo e demais dados do cliente e do vendedor que realizou o atendimento são 

armazenados nos sistemas das montadoras, incluindo o tempo de resposta durante a troca de 

mensagens. Acredita-se que as percepções de experiência podem variar de acordo com o tempo 

que os clientes aguardam por uma resposta ou mesmo pela qualidade do atendimento como um 

todo. No final do atendimento, independentemente do desfecho da negociação conduzida via 

aplicativo de mensagens, o cliente é convidado a responder uma pesquisa de recomendação, a 

pesquisa de NPS na etapa 6 (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Etapa conduzida por vendedor e respectiva pesquisa de recomendação. 
Fonte: autor. 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

O contexto da pesquisa mostra que, durante a etapa de atendimento humano, o cliente 

está sujeito a esperar por uma resposta no aplicativo de mensagens WhatsApp. Blackwell, 

Miniard e Engel (2011) e Lecinski (2011) explicam que o tempo é um recurso valioso para o 
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consumidor, influenciando diretamente no processo de decisão de compra. Kim, Connerton e 

Park (2022) sugerem que a intenção dos consumidores em adotar o varejo omnicanal depende 

da rapidez e da eficiência do processo. Sendo assim, acredita-se que a rapidez no atendimento 

ao cliente em plataformas digitais, como o WhatsApp, influencia diretamente as vendas em loja. 

Dessa forma, a primeira hipótese a ser testada é: 

 

H1: A redução do tempo médio de reposta no WhatsApp tem efeito positivo direto na 

venda em loja. 

 

Entretanto, Patti, Van Dessel e Hartley (2020) acreditam que o tempo de resposta do 

provedor do serviço pode influenciar a experiência do consumidor e consequentemente o nível 

de recomendação indicado pelo NPS. Algumas experiências em showroom de concessionárias 

demostraram frustações de consumidores devido ao longo tempo de espera para atendimento, 

resultando em desagrado e aborrecimento (REED, STORY e SAKER, 2004). De forma 

complementar, Ageeva et al. (2018) afirmam que experiências digitais positivas influenciam a 

satisfação e como consequência a imagem da marca. Para tornar isso possível, Shi et al. (2018) 

reforçam que a atitude do vendedor e a resposta no tempo adequado são fatores determinantes 

na etapa de compra. Ou seja, a facilidade no uso da tecnologia, que ao mesmo tempo combina 

qualidade e agilidade, são fatores que podem favorecer o uso de canais digitais durante o 

processo de compra de automóveis (DAHIA e GAYATRI, 2017). Sendo assim, acredita-se que 

a redução no tempo de resposta nos atendimentos conduzidos via WhatsApp pode influenciar 

positivamente o Net Promoter Score. A segunda hipótese a ser testada é:  

 

H2: A redução do tempo médio de reposta no WhatsApp influencia positivamente o NPS. 

 

Lecinski (2011) afirma que um dos momentos mais importantes para a decisão de 

compra é quando, pela primeira vez, as pessoas buscam por informações sobre um produto ou 

serviço na internet, ou seja, o momento zero da verdade. Ser relevante no momento zero da 

verdade pode influenciar as etapas seguintes da jornada de compra, especialmente no que se 

refere ao estímulo que leva os clientes até as lojas físicas. Posteriormente, tais percepções foram 

reforçadas por Kwon, Lee e Kim (2021) e Al-Abdallah, Khair e Elmarakby (2021) que 

explicaram que as pessoas consomem muito tempo nos diferentes ambientes digitais até a 

escolha da marca, resultando em muitos modelos pesquisados durante a busca por informações 

e avaliação de alternativas, sugerindo, inclusive, que a maior exposição a sites de redes sociais, 
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utilizados como fonte de informação, resulta em maior influência na decisão das pessoas. 

Considerando que o período noturno é o período em que as pessoas geralmente possuem mais 

tempo disponível para fazer este tipo de busca e definir as opções pré-compra, é possível que 

contatos iniciados durante a noite tenham chances maiores de conversão quando comparados 

aos contatos solicitados durante o dia. Como pôde ser observado, a literatura não relaciona 

diretamente esta questão com satisfação, NPS ou com a qualidade do atendimento em si, 

entretanto, considerando a propensão relacionada ao período noturno, acredita-se na 

possibilidade de melhor avaliação dada a maior tendência do consumidor em decidir a marca 

de sua preferência, facilitando o diálogo e a negociação com o vendedor. A partir disso, duas 

novas hipóteses podem ser testadas: 

 

H3: Contatos gerados no período noturno tem efeito positivo direto na venda em loja. 

H4: Contatos gerados no período noturno influenciam positivamente o NPS. 

 

Kim, Connerton e Park (2022), assim como Dahia e Gayatri (2017), afirmam que o 

sucesso de uma estratégia omninacalizada depende de uma experiência fácil e amigável, não 

distinguindo se isso ocorre no meio físico ou virtual, cabendo ao varejista fornecer informações 

adequadas e precisas sobre produtos e serviços. Portanto, analisar jornadas omnicanalizadas 

reais pode contribuir de forma significativa para a literatura (KIM, CONNERTON e PARK, 

2022). As conclusões de Reichheld (2003) e Van Doorn, Leeflang e Tijs (2013) é que a 

experiência do cliente, indicado pelo nível de recomendação do NPS no final do processo de 

compra, é uma importante proxy de crescimento de vendas. Baehre et al. (2022) complementam 

afirmando que tal crescimento também pode ser previsto através da medição do NPS de clientes 

e não clientes, fornecendo uma nova utilidade ao introduzir a ferramenta antes da compra. 

Considerando o contexto apresentado nas subseções anteriores, em que a pesquisa de 

recomendação é feita no final do atendimento virtual, portanto antes da compra, índices 

elevados de NPS podem afetar positivamente a venda de automóveis em loja. Sendo assim, a 

quinta hipótese é: 

 

H5: Atendimentos digitais com notas elevadas de NPS aumentam a chance de conversão 

em loja. 

 

O gênero é considerado um importante fator para pesquisadores de estudos de consumo 

por possuir tanto efeito moderador quanto efeito direto sobre as decisões das pessoas, exigindo 
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uma série de ressalvas sobre o contexto em que o fenômeno analisado acontece (IACOBUCCIE 

e OSTROM, 1993; BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2011; SHI et al., 2018; HULT et al., 

2019; LIU-THOMPKINS et al., 2022). Considerando o contexto apresentado, em que o 

atendimento humano é parte chave do processo de compra mediado pelo WhatsApp, é 

importante ter claro as considerações encontradas na literatura. Neste sentido, é possível 

perceber uma tendência de níveis de satisfação e fidelidade mais elevados por parte das 

mulheres quando comparados aos homens, podendo se refletir também na percepção do tempo 

de resposta do atendimento. Ou seja, em ambientes digitais com atendimento humano, a 

qualidade da relação social estabelecida resulta em maior satisfação (SHI et al., 2018; HA NAM 

KHANH, 2020; LIU-THOMPKINS et al., 2022; ALI et al., 2022) e melhor percepção da 

imagem de marca especialmente entre as mulheres (AGEEVA et al, 2018), justamente por 

despertar suas características comunais (IACOBUCCIE e OSTROM, 1993; MEYERS-LEVY 

e LOKEN, 2015). Dessa forma, as hipóteses a serem testadas são: 

 

H6: Clientes mulheres atribuem notas de NPS mais elevadas do que homens. 

H7: O efeito do tempo é mais relevante para clientes mulheres do que para homens, 

refletindo positivamente no NPS. 

 

O efeito do gênero vai além e Iacobuccie e Ostrom (1993) sugerem a possibilidade da 

existência de solidariedade na avaliação da satisfação em encontro de pessoas do mesmo 

gênero, indicando que, quando comparado aos homens, clientes mulheres tendem a avaliar 

melhor as vendedoras em atendimentos caracterizados como únicos, sem qualquer tipo de 

histórico anterior. No processo de compra apresentado na presente pesquisa o atendimento 

iniciado de forma digital é único e dessa forma a seguinte hipótese pode ser testada: 

 

H8: Em relação aos homens, clientes mulheres são mais solidárias com as vendedoras, 

refletindo positivamente no NPS. 

 

Com base nas hipóteses apresentadas e na relação existente entre as variáveis 

identificadas, foi possível elaborar o modelo teórico que sustenta a presente pesquisa (Figura 

7). 
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Figura 7: Modelo teórico de pesquisa. 
Fonte: autor. 

 

4 METODOLOGIA 

O uso de dados secundários transacionais em estudos científicos foi identificado como 

uma promissora fonte de informação em áreas que abordam tanto o comportamento do 

consumidor quanto o Net Promoter Score (JUNG et al., 2020; RAASSENS e HAANS, 2017; 

PATTI, VAN DESSEL e HARTLEY, 2020). A grande quantidade de dados disponíveis nos 

sistemas empresariais, a forma precisa como são coletados e o baixo custo para acessá-los 

(MALHOTRA, 2019), permite estudar e entender as decisões que as pessoas tomam em 

determinados contextos, atendendo a recomendação de Kim, Connerton e Park (2022). Sendo 

assim, conforme Babbie (2013) e Kahlmeyer-Mertens (2007), a presente pesquisa quantitativa 

assume uma abordagem explicativa por meio de um estudo correlacional ex post facto, ou seja, 

pretende analisar fatos já ocorridos sem a possibilidade de manipulação de variáveis. 

Para a montagem da base de dados utilizada foi necessária a combinação de outras bases 

diferentes. A primeira delas trouxe informações sobre o tempo médio de resposta, data e hora 

do atendimento, e-mail do vendedor e dados cadastrais do cliente, como nome, e-mail e número 

de WhatsApp. Da segunda base foi extraída a nota de NPS atribuída pelo cliente e a data da 

pesquisa. Já a terceira base possuía informações sobre a data da venda, modelo do veículo e 

outras informações extraídas do registro de venda/nota fiscal da concessionária vendedora. Para 

encontrar os registros exatos de cada atendimento em cada uma das fontes, foi utilizado o 
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telefone do cliente como chave comum a todas as bases. Dessa forma, uma quarta base, a base 

inicial da pesquisa, foi elaborada trazendo diferentes informações sobre cada um dos 

atendimentos. Ao final desta etapa a base possuía uma amostra de 35.553 registros de 

atendimentos via WhatsApp no ano de 2022. O passo seguinte contou com o seu refinamento, 

etapa necessária para preparar os dados para uso. Nesta ocasião alguns registros foram 

desconsiderados e excluídos dada a falta de informações essenciais, como a identificação do 

cliente ou do vendedor, ou ainda contatos que por algum motivo não receberam resposta. Nesta 

etapa foram removidos 17.727 registros, restando 17.827 observações válidas para a pesquisa. 

Considerando que o gênero é uma importante variável, refinamentos adicionais foram 

necessários e a partir do nome do cliente e do e-mail do vendedor, com o auxílio de um 

algoritmo específico, foi possível identificar o gênero das pessoas que receberam e que 

realizaram o atendimento. De forma similar, também foi possível identificar o turno que o 

contato foi solicitado, através do horário que o cliente enviou a primeira mensagem para o 

WhatsApp da marca. 

Quanto ao Net Promoter Score, foi identificado que 16% dos clientes responderam a 

pesquisa, um percentual levemente inferior ao observado no experimento de Jung et al. (2020). 

Na presente pesquisa foi considerada a amostra com os atendimentos que possuem a pesquisa 

de NPS respondida, sendo utilizados todos os 3.191 registros disponíveis. Esta base foi chamada 

de base original. 

Em relação a unidade de análise, a presente pesquisa se dedica a estudar os atendimentos 

realizados através do aplicativo de mensagens WhatsApp, conduzido por diferentes 

concessionárias de uma marca de veículos. Cada atendimento da base original é composto pelas 

seguintes variáveis: 

• Conversão: variável categórica que identifica se para determinado atendimento houve 

venda ou não, sendo que 0 indica que a venda não ocorreu e 1 que ela ocorreu; 

• TempoRespostaH: variável quantitativa que mede o tempo médio que uma 

concessionária demora para responder a mensagem de um cliente durante um 

atendimento, indicada em horas. 

• NPS: variável quantitativa que mede o nível de recomendação de uma concessionária, 

em uma escala que vai de 0 até 10. 

• dClienteF: variável categórica que identifica se a pessoa que recebeu o atendimento é 

homem ou mulher, em que 0 indica o sexo masculino e 1 o sexo feminino. 
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• dEncontro: variável categórica em que 1 identifica que vendedor e cliente são do mesmo 

gênero e 0 o oposto. 

• InterEncClieF: variável moderadora que mede o nível de influência de clientes do sexo 

feminino sobre o encontro. 

• InterClieFTempo: variável moderadora que mede o nível de influência de clientes do 

sexo feminino sobre o tempo médio de resposta. 

• dNoite: variável categórica em que 0 identifica que o atendimento foi solicitado durante 

o dia e 1 que o atendimento foi solicitado durante a noite. 

 

Sobre as ferramentas de análise, o estudo utiliza a estatística descritiva para caracterizar 

a amostra e conta com a estatística inferencial para testar as hipóteses. Dentre as técnicas de 

estatística inferencial, foram utilizadas a regressão linear e a regressão logística. Modelos de 

regressão linear são muito úteis quando o pesquisador pretende prever a alteração do valor de 

uma variável numérica dependente de acordo com a variação de uma ou mais variáveis 

independentes. Já a regressão logística permite calcular a probabilidade que determinado evento 

ocorra através de uma variável categórica dependente com base em um conjunto de variáveis 

independentes (LEVINE, STEPHAN e SZABAT, 2017). 

Os resultados da estatística descritiva contaram com a utilização de planilhas eletrônicas 

e gráficos, enquanto os resultados da estatística inferencial contaram com o suporte do software 

Jamovi versão 2.2.5.0. 

Como pode ser observado na figura 7, o modelo desenvolvido na pesquisa sugere que a 

conversão pode ser mediada pelo NPS, que por sua vez pode sofrer influência do tempo de 

resposta, gênero do cliente e do vendedor e do turno de solicitação do atendimento. Nos fluxos 

em que o NPS surge como variável dependente, será utilizado o modelo de regressão linear 

para testar as hipóteses H2, H4, H6, H7, H8, indicado abaixo: 

 

𝑁𝑃𝑆 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝐻 + 𝛽2𝑑𝑁𝑜𝑖𝑡𝑒 + 𝛽3 𝑑𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝐹 

+𝛽4𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝐶𝑙𝑖𝑒𝐹𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 + 𝛽5𝑑𝐸𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 + 𝛽6𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝐸𝑛𝑐𝐶𝑙𝑖𝑒𝐹 + 𝜀𝑖 

 

Em que:  

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝐻 = Tempo de resposta em horas. 

𝑑𝑁𝑜𝑖𝑡𝑒 = 1 se o contato foi gerado durante a noite e 0 se o contato foi gerado durante o dia. 

𝑑𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝐹 = 1 se o cliente for do sexo feminino e 0 se o cliente for do sexo masculino. 
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𝑑𝐸𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 = 1 se cliente e vendedor são do mesmo gênero e 0 se não forem do mesmo gênero.  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝐸𝑛𝑐𝐶𝑙𝑖𝑒𝐹 =  𝑑𝐸𝑐𝑛𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 ∗ 𝑑𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝐹  

 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝐶𝑙𝑖𝑒𝐹𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜= 𝑑𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝐹 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝐻 

 

Já nos fluxos em que as hipóteses a serem testadas tenham como variável dependente a 

Conversão, será utilizado o modelo de regressão logística para testar as hipóteses H1, H3 e H5. 

Dessa forma, para calcular a probabilidade de que a venda em loja ocorra, será necessário 

estimar a exponencial da função g(x), indicado a seguir. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 =
1

1 + 𝑒−𝑔(𝑥)
 

Sendo assim, a função g(x) testa: 

𝑔(𝑥) = 𝛽0 +  𝛽1𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝐻 +  𝛽2𝑑𝑁𝑜𝑖𝑡𝑒 + 𝛽3𝑁𝑃𝑆 + 𝜀𝑖 

 

Em que: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝐻 = Tempo de resposta em horas. 

𝑑𝑁𝑜𝑖𝑡𝑒 = 1 se o contato foi gerado durante a noite e 0 se o contato foi gerado durante o dia. 

𝑁𝑃𝑆 = nível de recomendação do cliente em uma escala de 0 até 10. 

 

A regra de decisão considerada para a rejeição da hipótese nula é valor-p < 0,05. Para 

todas as hipóteses não rejeitadas foram calculados os intervalos de confiança de cada uma das 

variáveis analisadas. 

 Para avaliar o poder de explicação das variáveis do estudo foram utilizados os 

coeficientes de determinação R² e pseudo R² de McFadden (R²McF), referentes aos modelos de 

regressão linear e de regressão logística respectivamente. 

É sabido que modelos teóricos desenvolvidos por diferentes pesquisadores, com o 

intuito de explicar diferentes comportamentos, não representam com exatidão os fenômenos 

estudados. Isso acontece porque muitos fatores não são considerados, tanto pela 

indisponibilidade quanto pela dificuldade de medição de outras variáveis. Portanto, ao analisar 

os resultados os modelos selecionados precisam apresentar a menor perda de informação 

possível, ou seja, o menor números de desvios fora da amostra. 

Diante disso, o critério utilizado para comparar a qualidade dos modelos estatísticos 

propostos na presente pesquisa foi o Akaike Information Criterion (AIC), o método mais 

conhecido dentre todos os critérios de informação (MCELREATH, 2016). Quanto menor a 
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pontuação do AIC, menor é a perda de informação e melhor é o ajuste do modelo. Os parâmetros 

citados anteriormente também foram utilizados por Rasouli e Timmermans (2013), De Haan, 

Verhoef e Wiesel (2015) e Raassens e Haans (2017), em pesquisas que envolvem NPS e 

comportamento do consumidor. Ainda assim, mesmo que o pesquisador conte com o auxílio de 

diferentes ferramentas de análise, McElreath (2016) ressalta que nenhum processo estatístico 

deve substituir a investigação científica. 

 

5 RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentados os resultados da pesquisa. A primeira subseção irá 

descrever os dados e a subseção seguinte se dedicará a testar as hipóteses do estudo. A última 

subsecção se dedica a interpretar de forma exemplificada os coeficientes e o intervalo de 

confiança dos modelos, tornando os achados tangíveis ao leitor. 

 

5.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA AMOSTRA 

A estatística descritiva da amostra tem como finalidade fornecer uma visão ampla das 

características da base de dados utilizada. Considerando o modelo teórico apresentado na figura 

7, em que o NPS e conversão surgem como principais pontos convergentes, as demais variáveis 

do estudo foram descritas através de comparativos com estas duas outras. 

A base utilizada considerou 3.191 atendimentos com uma conversão de 2,9%, o que 

corresponde a 92 vendas. A nota média do NPS é 8,4. 

Como pode ser observado na tabela 3, a maior parte dos clientes é do sexo masculino, 

atribuindo para os atendimentos o NPS médio de 8,3 e convertendo em torno de 3,1%. Clientes 

mulheres formam o outro terço da base, atribuindo o NPS de 8,8 e com conversão de vendas de 

2,5%. Quanto ao encontro, outra importante questão levantada no referencial teórico, a base 

utilizada possui 40% dos atendimentos em que vendedores e clientes são do mesmo gênero, 

com NPS médio de 8,4 e conversão de 2,2%. Ao analisar por gênero, percebe-se que encontros 

entre mulheres possuem NPS inferior quando comparado ao NPS geral de clientes do sexo 

feminino. 

Em relação ao turno dos atendimentos, observa-se que a maior parte deles foi solicitado 

durante o dia. Ao comparar o NPS e conversão, os contatos gerados durante a noite apresentam 

melhores avaliações e conversão similar à do período diurno. 
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Tabela 3: Estatística descritiva da amostra. 

Gênero Cliente Representatividade NPS  Conversão 

Masculino 66,1% 8,3 3,1% 

Feminino 33,9% 8,8 2,5% 
     

Encontro  40,6%  8,4  2,2% 

Masculino 60,4% 8,4 2,9% 

Feminino 39,6% 8,5 1,2% 

     

Turno       

Dia 80,3% 8,3 2,9% 

Noite 19,7% 8,7 2,7% 

     

Tempo de resposta       

Quartil 1 - 1,29s até 1,5m 25,0% 8,6 2,9% 

Quartil 2 - 1,5m até 4m 25,0% 8,5 2,8% 

Quartil 3 - 4m até 14m 25,0% 8,4 2,9% 

Quartil 4 - 14m até 68h 25,0% 8,1 3,0% 

Fonte: autor. 

 

Em relação ao tempo médio de resposta, o gráfico abaixo apresenta a distribuição 

interquartílica que mostra que metade dos atendimentos foi feito com tempo de resposta de até 

4 minutos (mediana). O quartil três concentra atendimentos entre 4 e 14 minutos e o último 

quartil concentra os outros 25% dos atendimentos, com tempo médio de resposta que vai até 68 

horas. 

 

 

Figura 8: Box Plot do tempo de resposta (horas). 
Fonte: autor. 

 

A tabela 3 fornece informações adicionais e mostra a comparação do tempo de resposta, 

NPS e conversão para cada um dos quartis. Dessa forma, percebe-se que na medida em que o 

tempo de resposta aumenta o NPS tende a diminuir. Tal redução é pequena nos quartis 1, 2 e 3 

e mostra uma queda acentuada no quartil 4, que concentra o tempo de resposta entre 14 minutos 

e 68 horas. Em relação a conversão em vendas, os quatro grupos apresentam distribuições 

similares, variando entre 2,8 e 3%.  
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Por fim, ao comparar as três categorias de NPS (Tabela 4), observa-se que o cliente 

detrator atribuiu a nota média de 2,2 e converteu apenas 1,6% dos atendimentos recebidos. Já 

a categoria neutro atribuiu nota de 7,7 e converteu em média 2,3%. Quanto aos clientes 

promotores, o NPS médio foi de 9,9 e a conversão deste grupo foi de 3,3%. Com base nesta 

análise, é possível perceber que na medida em que a nota do NPS aumenta a conversão tende a 

aumentar também. 

 
   Tabela 4: Categorias de NPS versus conversão. 

NPS Nota média Conversão 

Detrator 2,2 1,6% 

Neutro 7,7 2,3% 

Promotor 9,9 3,3% 

   Fonte: autor. 

 

5.2 REGRESSÕES E TESTE DE HIPÓTESES 

Ao analisar a influência do tempo médio de resposta sobre as vendas em loja, com base 

em p > 0,05, a tabela 5 mostra que o efeito indicando em H1 não existe. Isso significa que o 

tempo não possui efeito direto sobre a conversão. Dessa forma, rejeita-se H1 (𝑏1= 0,03; EP = 

0,02; Z = 1,36; p = 0,173). 

 
Tabela 5: Teste H1 

Modelo AIC R²McF      

H1 836 0.00161      
    

    

Coeficiente do modelo – CONVERSÃO 

  Intervalo de Confiança 95%   

Preditor Estimativa Inferior Superior EP Z p 
Razão de 

Chance 

Intercepto -3,5419 -3,7540 -3,3297 0,1082 -32,72 < 0,001 0,0290 

TempoRespostaH 0,0313 -0,0137 0,0764 0,0230 1,36 0,173 1,0318 

Fonte: autor. 

 

Entretanto, conforme pode ser observado na tabela 6, o tempo médio de resposta 

influencia diretamente o resultado do NPS, mostrando que, na medida em que o tempo de 

resposta diminui o NPS aumenta, não rejeitando H2 ( 𝑏1= -0,05; EP = 0,01; t = -2,95; p = 0,003). 

A cada hora em que o vendedor demora para responder o cliente o NPS tende a reduzir -0,05 

pontos. Com base no intervalo de confiança de 95%, o valor correto do nível de redução do 
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NPS está entre -0,09 e -0,01. A medida estatística R² indica que 0,2% da variação no NPS é 

explicada pelo tempo médio de resposta. 

 
Tabela 6: Teste H2 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

H2 15992 0,0522 0,00272 0,00241   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t p 

Intercepto 8,4433 8,3376 -33.297 0,0539 156,56 < 0,001 

TempoRespostaH -0,0575 -0,0956 -0,0193 0,0195 -2,95 0,003 

Fonte: autor. 

 

Em relação ao turno em que o atendimento foi solicitado, o modelo apresentado na 

tabela 7 mostra que, considerando p > 0,05, os atendimentos solicitados durante a noite não 

influenciam as vendas em loja. Sendo assim, H3 é rejeitada (𝑏1= -0,08; EP = 0,27; Z = -0,29; p 

= 0,769). 

 
Tabela 7: Teste H3 

Modelo AIC R²McF      

H3 838        0,000105       
    

    

Coeficiente do modelo – CONVERSÃO 

  Intervalo de Confiança 95%   

Preditor Estimativa Inferior Superior EP Z p 
Razão de 

Chance 

Intercepto -3,5017 -3,731 -3,272 0,117 -29,879 < 0,001 0,0301 

DNoite -0,0801 -0,614 0,454 0,272 -0,294 0,769 0,9230 

Fonte: autor. 

 

Porém, o teste da hipótese quatro (Tabela 8), confirmado por p < 0,05, mostra que os 

contatos gerados no período noturno podem influenciar positivamente o NPS, não rejeitando 

H4 ( 𝑏1= 0,03; EP = 0,13; t = 2,60; p = 0,009). O NPS de contatos gerados no período noturno 

é 0,3 pontos maior do que contatos gerados durante o dia, chegando a 8,7. Considerando o 

intervalo de confiança de 95%, o valor correto do nível de aumento do NPS em função do turno 

noite está entre 0,08 e 0,6 pontos. A medida estatística R² indica que 0,2% da variação no NPS 

é explicada pelo turno noturno de geração do atendimento. 
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Tabela 8: Teste H4 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

H4 15994 0,0460 0,00212 0,00181   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t p 

Intercepto 8,339 8,2240 8,454 0,0585 142,42 < 0,001 

dNoite 0,344 0,0848 0,602 0,1320 2,60 0,009 

Fonte: autor. 

 

Ao analisar o efeito do NPS sobre a conversão (Tabela 9), encontra-se uma relação 

positiva, indicando que o aumento do NPS pode aumentar as chances de venda em loja. 

Considerando p < 0,05, não se rejeita H5 ( 𝑏1= 0,09; Chance = 1,097; EP = 0,04; Z = 1,97; p = 

0,049). Isso significa que, conforme o modelo logit, a chance de conversão em loja aumenta 

9,6% para cada nota do NPS. Em outras palavras, quando o NPS é 0 a constante (𝑏0) indica que 

a probabilidade de conversão é de 1,3% e, na medida em que o NPS aumenta, a probabilidade 

sofre um acréscimo de 9,6% por ponto de NPS, atingindo 3,2% quando a nota é 10. A avaliação 

máxima dobra as chances de conversão. Considerando o intervalo de confiança de 95%, o valor 

correto da variação da probabilidade em função da pontuação do NPS está entre de 0,02% e 

20,3%. A medida estatística R²McF indica que 0,5% da conversão em loja é explicada pelo NPS. 

 
Tabela 9: Teste H5 

Modelo AIC R²McF      

H5 833          0,00565       
    

    

Coeficiente do modelo – CONVERSÃO 

  Intervalo de Confiança 95%   

Preditor Estimativa Inferior Superior EP Z p 
Razão de 

Chance 

Intercepto -4,3245 -5,18 -3,468 0,4368 -9,90 < 0,001 0,0132 

NPS 0,0925 0,000241 0,185 0,0471 1,97 0,049 1,0969 

Fonte: autor. 

 

Ao relacionar o gênero feminino com a avaliação do NPS, o modelo apresentado na 

tabela 10 demonstra que tal relação é positiva, não rejeitando H6 conforme p < 0,001 ( 𝑏1= 

0,40; EP = 0,11; t = 3,64; p < 0,001). Isso significa que, quando comparadas aos homens, 

clientes mulheres avaliam melhor os atendimentos em 0,4 pontos na escala de NPS. 

Considerando o intervalo de confiança de 95%, o valor correto do nível de aumento do NPS em 
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relação às consumidoras do sexo feminino está entre 0,18 e 0,62 pontos. A medida estatística 

R² indica que 0,4% da variação no NPS é explicada por clientes do gênero feminino. 

 
Tabela 10: Teste H6 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

H6 15988 0,0644 0,00414 0,00383   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t P 

Intercepto 8,270 8,143 8,396 0,0645 128,25 < 0,001 

dClienteF 0,403 0,186 0,620 0,1107 3,64 < 0,001 

Fonte: autor. 

 

Ao analisar a interação do tempo de resposta com o gênero do cliente, o modelo 

apresentado na tabela 11 rejeita H7, indicando que não existe diferença na percepção de tempo 

entre homens e mulheres, não influenciando na avaliação do NPS ( 𝑏3= 0,06; EP = 0,04; t = 

1,61; p = 0,10). 

 
Tabela 11: Teste H7 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

H7 15981 0,0874 0,00764 0,00671   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t p 

Intercepto 8,3227 8,1926 8,4528 0,0664 125,43 < 0,001 

dClienteF 0,3611 0,1387 0,5836 0,1135 3,18 0,001 

TempoRespostaH -0,0816 -0,1300 -0,0332 0,0247 -3,31 < 0,001 

InterClieFTempo 0,0643 -0,0142 0,1428 0,0400 1,61 0,108 

Fonte: autor. 

 

Por fim, ao analisar o encontro de atendimento entre pessoas do mesmo gênero, 

conforme indicado por p < 0,05, o modelo abaixo (Tabela 12) mostra que tal relação pode 

existir, entretanto, contrariando a hipótese elaborada. Sendo assim, H8 é rejeitada (𝑏3= -0,62; 

EP = 0,22; t = -2,82; p = 0,005). Isso demonstra que além de não existir a solidariedade entre 

mulheres, há evidências que clientes mulheres tendem a ser mais críticas, avaliando as 

vendedoras em 0,62 pontos a menos em comparação a encontros do gênero masculino. 

Considerando o intervalo de confiança de 95%, o valor correto da variação do NPS em função 
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do encontro entre mulheres está entre -1,06 e -0,192 pontos. A medida estatística R² indica que 

0,6% da variação no NPS é explicada pelo encontro do gênero feminino. 

 
Tabela 12: Teste H8 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

H7 15984 0,0814 0,00663 0,00570   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t p 

Intercepto 8,172 8,0061 8,339 0,0848 96,33 < 0,001 

dClienteF 0,716 0,4074 1,025 0,1575 4,55 < 0,001 

dEncontro 0,230 -0,0260 0,485 0,1304 1,76 0,078 

InterEncClieF -0,629 -1,0650 -0,192 0,2226 -2,82 0,005 

Fonte: autor. 

 

Os resultados mostraram com clareza as variáveis que influenciam o comportamento do 

consumidor durante a etapa de compra de um automóvel através do WhatsApp. Com base nos 

testes de hipóteses apresentados e resumidos no quadro 7, ficou demonstrado que existem 

evidências de que as variáveis preditoras gênero do cliente, tempo de resposta e turno do 

atendimento influenciam indiretamente a conversão, sendo mediadas pelo nível de 

recomendação do NPS. Ou seja, sozinhas tais variáveis não são capazes de explicar a 

probabilidade de uma venda ocorrer. Observe que apesar da hipótese 8 ser rejeitada, a influência 

do encontro entre mulheres existe, entretanto com efeito negativo, divergindo do que propôs a 

teoria. Diante disso, a variável InterEncClieF não foi excluída do modelo. 
 

 

Quadro 7: Resumo dos testes de hipóteses.  

Fonte: autor. 

Hipótese Beta Valor-p Resultado 

H1:   A redução do tempo médio de reposta no WhatsApp tem efeito positivo 

direto na venda em loja. 
0,03 0,173 Rejeita 

H2:  A redução do tempo médio de reposta no WhatsApp influencia 

positivamente o NPS. 
-0,05 0,003 Não rejeita 

H3:   Contatos gerados no período noturno tem efeito positivo direto na 

venda em loja. 
-0,08 0,769 Rejeita 

H4: Contatos gerados no período noturno influenciam positivamente o NPS. 0,34 0,009 Não rejeita 

H5: Atendimentos digitais com notas elevadas de NPS aumentam a chance 

de conversão em loja. 
0,09 0,049 Não rejeita 

H6: Clientes mulheres atribuem notas de NPS mais elevadas do que homens. 0,40 < 0,001 Não rejeita 

H7: O efeito do tempo é mais relevante para clientes mulheres do que para 

homens, refletindo positivamente no NPS. 
0,06 0,10 Rejeita 

H8: Em relação aos homens, clientes mulheres são mais solidárias com as 

vendedoras, refletindo positivamente no NPS. 
-0,62 0,005 Rejeita 
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Considerando os resultados dos testes de hipóteses apresentados nesta subseção e 

resumidos no quadro 7, o modelo teórico final é apresentado na figura 9. 

 

 
Figura 9: Modelo final com base nos coeficientes das equações 1 e 2. 
Fonte: autor. 

 

Considerando que para testar as hipóteses foram necessárias duas técnicas diferentes, é 

plausível apresentar as respectivas regressões com as variáveis válidas. A regressão linear 

explica os fatores que influenciam o NPS (Tabela 13) e a regressão logística explica o efeito do 

NPS sobre a conversão (Tabela 14), tornando possível analisar o papel mediador do Net 

Promoter Score sobre as vendas em loja. Sendo assim, os coeficientes de beta e valor-p 

apresentados na figura 9 mostram os resultados das regressões finais a seguir. 

 
Tabela 13: Regressão linear – variáveis que afetam diretamente o NPS. 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

Final NPS 15974 0,102 0,0104 0,00913   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t p 

Intercepto 8,2350 8,0959 8,3742 0,0710 116,05 < 0,001 

TempoRespostaH -0,0546 -0,0926 -0,0165 0,0194 -2,81 0,005 

DNoite 0,3436 0,0856 0,6016 0,1316 2,61 0,009 

DClienteF 0,6171 0,3283 0,9060 0,1473 4,19 < 0,001 

InterEncClieF -0,3844 -0,7378 -0,0310 0,1802 -2,13 0,033 

Fonte: autor. 
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O coeficiente de determinação R² mostra que 1,04% da variação do NPS é explicada pelas 

variáveis do modelo da tabela 13 e dessa forma a equação final é: 

 

𝑁𝑃𝑆 = 8,23 −  0,05𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝐻 + 0,34𝑑𝑁𝑜𝑖𝑡𝑒 

+0,61𝑑𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝐹 − 0,38𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝐸𝑛𝑐𝐶𝑙𝑖𝑒𝐹 

 

Considerando que H1 e H3 foram rejeitadas, o modelo final da regressão logística repete 

o teste da hipótese H5, apresentado novamente abaixo. 

 
Tabela 14: Regressão logística – efeito direto do NPS sobre a conversão. 

Modelo AIC R²McF      

Final Conversão 833          0,00565       
    

    

Coeficiente do modelo – CONVERSÃO 

  Intervalo de Confiança 95%   

Preditor Estimativa Inferior Superior EP Z p 
Razão de 

Chance 

Intercepto -4,3245 -5,18 -3,468 0,4368 -9,90 < 0,001 0,0132 

NPS 0,0925 0,000241 0,185 0,0471 1,97 0,049 1,0969 

Fonte: autor. 

 

Por fim, com base no modelo da tabela 14, a equação que explica a conversão é:  

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 =
1

1 + 𝑒−(−4,32+0,09𝑁𝑃𝑆)
 

 

5.3 INTERPRETAÇÃO DAS REGRESSÕES FINAIS 

Para tornar mais compreensível os resultados obtidos nos testes de hipóteses, esta seção 

se dedica a explicar graficamente os resultados das regressões finais, caracterizadas pelas 

equações 1 e 2. Respeitando o fluxo do modelo final (Figura 9), será explicado primeiramente 

os resultados da regressão linear e posteriormente os resultados da regressão logística. 

A regressão linear possui como variável dependente o NPS e as variáveis independentes 

são o tempo de resposta, o turno de geração do atendimento, o gênero do cliente e o encontro. 

Através dos coeficientes da equação 1, é possível perceber que as variáveis do tipo 

dummy dNoite e dClienteF tendem a aumentar a nota do NPS. Contatos gerados no período 

noturno possuem 0,3 pontos a mais quando comparados com contatos gerados durante o dia. 

Em relação ao gênero, clientes mulheres tendem a avaliar os atendimentos em 0,6 pontos a mais 

(01) 

(02) 
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quando comparadas aos homens. Quanto ao encontro, quando estes ocorrem entre mulheres, a 

avaliação do NPS é 0,4 pontos menor do que encontros entre homens, demonstrando que não 

existe solidariedade de clientes mulheres com as vendedoras. 

Em relação ao tempo de resposta, o gráfico abaixo (Figura 10) auxilia na interpretação 

do coeficiente, mostrando que a cada hora em que o vendedor demora para responder o cliente 

o NPS tende a diminuir 0,05 pontos.  

 

 
Figura 10: A influência do tempo de resposta sobre o NPS. 

Fonte: autor. 

 

Caso o vendedor demore um dia para responder o cliente (24 horas), o Net Promoter 

Score pode sofrer redução de 1,3 pontos. A área demarcada em cinza representa o intervalo de 

confiança, ou seja, se um consumidor esperar a resposta por 24 horas, o nível de redução da 

recomendação pode variar entre 0,4 e 2,2 pontos (Figura 10). 

Quanto a equação 2, que demonstra o efeito do NPS sobre de conversão de venda em 

loja, é possível concluir que a probabilidade de venda sofre uma pequena inclinação positiva 

na medida em que o NPS aumenta, iniciando em 1,3% quando o NPS é 0 e atingindo 3,2% 

quando o NPS é 10 (Figura 11). Ainda que a probabilidade seja baixa para a avaliação máxima, 

ela é mais que  o dobro quando comparada com a avaliação mínima e está de acordo com o 

percentual demonstrado na tabela 3 na subseção de estatística descritiva, em que avaliações 

promotoras possuem conversão em loja de 3,3%. Ou seja, os dados mostram que o baixo 

percentual de conversão da amostra gera um universo reduzido de probabilidades. O gráfico da 

figura 11 também apresenta os limites do intervalo de confiança, que por sua vez demonstram 

a mesmas variações das probabilidades de acordo com o NPS atribuído pelo cliente. Com base 
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nisso, é possível observar que a chance de conversão em loja pode atingir até 16,5% quando o 

NPS é 10, tornando nítida a importância do Net Promoter Score como ferramenta preditora de 

vendas de automóveis em ambientes digitais. 

 

 
Figura 11: Probabilidade de conversão com base no NPS. 
Fonte: autor. 

 

A interpretação combinada de diferentes variáveis torna a análise mais complexa e por 

esse motivo foram criados cenários hipotéticos que ilustram o impacto do comportamento do 

consumidor. Cada cenário é composto por diferentes situações (Quadro 8) que alteram o 

resultado das principais variáveis do estudo, ou seja, o NPS e a conversão de vendas em loja. 

 

Situação Descrição 

Demorado Vendedor demora em média 24 horas para responder o cliente. 

Rápido Vendedor demora em média 5 minutos para responder o cliente. 

Homem Cliente do sexo masculino. 

Mulher Cliente do sexo feminino. 

Encontro F Cliente e vendedor são do sexo feminino. 

Não encontro Cliente e vendedor são de gêneros diferentes. 

Dia Contato solicitado durante o dia. 

Noite Contato solicitado durante a noite. 

Quadro 8: Situações que compõem cada cenário. 

Fonte: autor. 

 

Com base nestas combinações foram elaborados os cenários de A até J, que utilizaram 

como base as equações 1 e 2. O ponto de partida é o valor médio do NPS da amostra, que neste 

caso corresponde a B0 da equação 1, ou seja, o NPS de 8,2. O resultado é apresentado na figura 

12.  O gráfico foi dividido em três grandes áreas. A área vermelha representa a região de notas 
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detratoras. A área em amarelo representa a região neutra e a área verde mostra a região de notas 

promotoras. 

 

 
Figura 12: Variação do resultado do NPS para diferentes cenários. 

Fonte: autor. 

 

Observe que, independentemente da combinação de gênero, encontro e turno de 

solicitação do atendimento, todas as avaliações que envolvem diálogos com demora no tempo 

de resposta tendem a ser detratoras ou neutras, com a nota mais baixa de 6,9 e a nota mais alta 

de 7,9, quando se referem a clientes mulheres atendidas por homens em contatos gerados 

durante a noite (cenário E). Considerando o intervalo de confiança, o cenário A mostra que a 

categoria do NPS pode mudar de detratora para neutra mesmo em atendimentos lentos 

solicitados por homens durante o dia. 

Em relação aos casos D e E, o intervalo de confiança superior permite que as avaliações 

sejam superiores a 9 para atendimentos lentos de clientes mulheres solicitados durante a noite, 

demonstrando o impacto positivo que o gênero feminino pode ter na percepção de experiências 

com atendimento humano em plataformas digitais. Uma equivalência foi identificada nestes 

dois casos, em que o baixo efeito moderador do limite superior do intervalo de confiança da 

variável InterEncClieF, que é próxima de zero (-0,03), praticamente anula o efeito do encontro 

entre mulheres. Ou seja, existem situações em que atendimentos com encontros femininos não 

são decisivos para o NPS. 

Ao avaliar os atendimentos rápidos, realizados em 5 minutos, os atendimentos dos 

cenários F, G, H e I tendem a receber notas neutras. Quando o intervalo de confiança é 

analisado, o gráfico mostra que nos cenários F e H as notas atribuídas serão sempre neutras. 
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Ambos os casos descrevem atendimentos de clientes homens, sendo o cenário F no período 

diurno e o H no período noturno. Especificamente sobre o cenário F, este mostra basicamente 

a variação de B0 com uma redução mínima do NPS com base no tempo de resposta.  

Ao analisar atendimentos rápidos de clientes do sexo feminino, os resultados podem 

sofrer variações significativas devido ao intervalo de confiança. Os cenários G e I, apesar de 

possuírem nota média neutra, ainda podem ser avaliados de forma promotora com base no 

limite superior do intervalo de confiança da variável dClienteF, sendo ainda mais 

potencializado no cenário I em que o atendimento é solicitado no período noturno, reforçando 

a relevância que o tempo dedicado na busca por informações e na avaliação de alternativas pode 

ter sobre o Net Promoter Score. A combinação de situações do cenário J possibilita a melhor 

avaliação possível, com média acima de 9, ou seja, NPS promotor. Apesar disso, ainda assim 

existe a possibilidade de que a avaliação seja neutra caso seja considerado o intervalo de 

confiança inferior das variáveis dClienteF e dNoite. 

Por fim, ao relacionar o NPS de cada cenário com a conversão (equação 2), se obtém o 

resultado apresentado na figura 13. Observe que a chance de conversão aumenta na medida em 

que o NPS aumenta, sendo que o cenário A (NPS = 6,9) possui a probabilidade de venda de 

2,45%. Considerando o intervalo de confiança, a conversão de A pode atingir até 10%. No 

extremo oposto, no cenário J, o NPS igual 9,2 aumenta a probabilidade para 3%, podendo 

chegar 14,6% considerando o limite superior do intervalo de confiança. O limite inferior do 

intervalo de confiança de todos os cenários é de 0,56%. 

 

 
Figura 13: Variação da probabilidade de conversão para diferentes níveis de NPS. 

Fonte: autor. 
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Os cálculos de probabilidade dos exemplos apresentados nesta seção foram feitos com 

base nos valores médios do NPS apresentados figura 12. Diante disso, cabe esclarecer que ao 

considerar o limite superior do intervalo de confiança da melhor avaliação possível do Net 

Promoter Score, no caso o cenário J (NPS = 9,9), a probabilidade de conversão pode atingir até 

16,2%, próximo do limite superior do intervalo de confiança do gráfico da figura 13. 

 

6 DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados nesta pesquisa demonstram de forma precisa e esclarecedora 

como o comportamento do consumidor no ambiente digital pode influenciar as vendas de 

automóveis sob a perspectiva da ominicanalidade. 

A jornada de consumo descrita por Blackwell, Miniard e Engel (2011), utilizada como 

ponto de partida do presente estudo, é fundamental para a compreensão das etapas que 

compõem o processo de decisão de compra e ajudam a entender como elas foram e são 

influenciadas ao longo do tempo. Mesmo que outros autores tenham construído modelos 

diferentes, a reflexão incialmente proposta permitiu entender os pontos convergentes entre cada 

um deles, tornando válido e igualmente aplicáveis os conceitos ZMOT e Cinco As, propostos 

por Lecinski (2011) e Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017). 

A redução do número de visita em loja identificada por Evans (2017), Silva (2020) e 

Kartajaya, Setiawan e Kotler (2021), juntamente com os resultados deste estudo, demonstram 

que o varejo de automóveis passa por uma profunda transformação, sendo fortemente 

influenciado pelos canais digitais de comunicação não apenas nas etapas de busca de 

informações e avaliação de alternativas, mas especialmente na etapa de compra. Tal 

transformação foi impulsionada principalmente pela pandemia de Covid-19, reforçando o 

potencial disruptor que eventos inesperados trazem consigo (TIDD e BESSAN, 2015). 

Neste contexto, a evolução do comportamento das pessoas durante a compra de 

automóveis foi analisada e permitiu compreender que a interação entre cliente e vendedor, 

incialmente feita de forma presencial (REED, STORY e SAKER, 2004), continua sendo 

importante nas estruturas comerciais digitais. Isso é confirmado na medida em que os resultados 

mostram que o aumento do tempo reposta no WhatsApp influencia negativamente o NPS. Ou 

seja, os sinais de desagrado e de aborrecimento do consumidor que Reed, Story e Saker (2004) 

atribuíram a espera por atendimento no showroom, podem ser interpretados e quantificados no 

ambiente digital através do NPS, confirmando também a ideia de Patti, Van Dessel e Hartley 
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(2020) de que o tempo de resposta pode influenciar a experiência do consumidor e 

consequentemente o nível de recomendação indicado pelo Net Promoter Score. 

Além de impactar a experiência do consumidor, Kim, Connerton e Park (2022) reforçam 

que a rapidez e a eficiência do processo de compra são requisitos básicos para o varejo 

omnicanalizado. Os resultados do presente estudo confirmam isso na medida em que a redução 

do tempo de resposta, quando mediado pelo NPS, aumenta a probabilidade de uma nova venda 

ocorrer. 

A presente pesquisa também trouxe novos achados que explicam a importância do 

momento em que os consumidores interagem com as marcas. Conforme Kwon, Kim e Lee 

(2021) e Al-Abdallah, Khair e Elmarakby (2021), acreditava-se que mais exposição a sites de 

busca e redes sociais aumentavam as chances de vendas de automóveis de forma direta, 

justamente por entender que na medida em que os clientes pesquisam mais, eles concretizam 

suas decisões nos períodos do dia que possuem mais tempo disponível, tradicionalmente no 

período noturno. Ao rejeitar a hipótese H3 e não rejeitar a hipótese H4, ficou confirmado que 

tal predisposição existe, porém apenas quando ela é mediada pelo NPS. Ou seja, o maior nível 

de certeza atribuído ao maior tempo de exposição na internet durante as etapas de busca de 

informações e avaliação de alternativas, pode melhorar a qualidade do diálogo e da negociação 

com os vendedores na etapa de compra e, como consequência, pode melhorar a avaliação do 

Net Promoter Score. Posteriormente, na medida em que a experiência com o atendimento é 

satisfatória, a chance de conversão em loja aumenta. 

Quanto a análise de gênero, a correta interpretação do contexto de pesquisa permitiu 

compreender que em ambientes digitais com atendimento humano, como o WhatsApp, a 

qualidade da relação social também resulta em maior satisfação, refletindo positivamente no 

NPS (SHI et al., 2018; HA NAM KHANH, 2020; LIU-THOMPKINS et al., 2022; ALI et al., 

2022). Conforme Iacobuccie e Ostrom (1993) e Meyers-Levy e Loken (2015), isso ocorre pois 

nestes ambientes as características comunais das mulheres são potencializadas. Os resultados 

também confirmaram as percepções de Ageeva et al. (2018) de que a experiência positiva em 

ambiente digitais influencia positivamente a satisfação do usuário, tendo efeito maior entre as 

mulheres. Os resultados relacionados ao gênero também explicam a melhor aceitação de 

clientes mulheres em relação a compra de automóveis em estruturas omnicanalizadas (KIM, 

CONNERTON e PARK, 2022), reforçando mais uma vez o efeito mediador do Net Promoter 

Score sobre estruturas deste tipo. 

A outra análise que cobre questões de gênero envolve a solidariedade nas avaliações de 

encontros entre vendedores e clientes do mesmo sexo. Acreditava-se que, quando comparadas 
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aos homens, clientes mulheres avaliavam melhor a satisfação de vendedoras em atendimentos 

únicos (IACOBUCCIE e OSTROM, 1993). Neste sentido, a rejeição da hipótese H7 com valor-

p < 0,05, demonstra que no segmento automotivo a solidariedade que se imaginava existir 

ocorre na verdade entre os homens. Considerando que o resultado diverge da literatura da área, 

novos estudos se fazem necessários para compreender tal comportamento em profundidade. 

Ao reunir os resultados descritos nos parágrafos anteriores com aqueles que relacionam 

o Net Promoter Score com a venda em loja, o presente estudo confirma as conclusões feitas por 

Reichheld (2003) e Van Doorn, Leeflang e Tijs (2013) de que o NPS é uma ferramenta capaz 

de predizer vendas. A principal diferença entre a forma empregada no presente estudo e a 

introduzida por Reichheld (2003), é que aqui o NPS foi medido nos atendimentos que 

antecederam a compra, seguindo as recomendações de Baehre et al. (2022) para pesquisar 

clientes e não clientes. Sendo assim, a pesquisa confirmou que para esta nova forma de 

utilização, o Net Promoter Score também o fornece previsões confiáveis de crescimento de 

vendas, podendo inclusive servir como proxy de imagem da marca (AGEEVA et al., 2018; 

BAEHRE et al., 2022). 

Os possíveis impactos das tecnologias de comunicação no varejo de automóveis 

descritos por Dahia e Gayatri (2017) e Kim, Connerton e Park (2022) foram confirmadas, 

mostrando a influência que elas exercem no desenvolvimento de novos negócios. 

Por fim, esta pesquisa atende as sugestões de Kim, Connerton e Park (2022) ao trazer 

resultados até então não registrados de forma prática pela literatura, gerando contribuição não 

apenas para o desenvolvimento do campo teórico, mas também para profissionais e gestores de 

diferentes áreas. Medir os efeitos de diferentes variáveis ao longo do processo de compra 

permite que empresas quantifiquem o impacto de suas ações, permite entender melhor as 

expectativas dos consumidores e permite otimizar esforços no desenvolvimento de estratégias 

eficazes. 

 

7 EXTENSÃO 

Uma das preocupações levantadas e já conhecidas na teoria do Net Promoter Score é o 

baixo número de repostas (JUNG et al., 2020). Segundo Kristensen e Eskildsen (2014), tal fato 

torna difícil a análise do comportamento desta parcela de consumidores. Durante a revisão de 

literatura, percebeu-se que pesquisa de Eskildsen e Kristensen (2011) foi a única que identificou 

um padrão de comportamento para consumidores que não desejavam responder o NPS, 

tornando possível o tratamento desta variável de forma lógica. De acordo com a tabela 2, 
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segundo os autores, os clientes que não desejavam responder a pesquisa teriam atribuído as 

seguintes avaliações nas seguintes proporções: 

• Mulheres: Detratoras, 32%; Passivas, 36%; Promotoras, 32%. 

• Homens: Detratores, 57,9%; Passivos, 28,9%, Promotores, 13,2%. 

 

Como base nisso, todas as hipóteses descritas nesta pesquisa foram novamente testadas 

utilizando os resultados de Eskildsen e Kristensen (2011) para atribuir o NPS aos atendimentos 

sem esta informação. Sendo assim, a nova rodada de testes utilizou uma base balanceada com 

3.191 atendimentos que possuem avaliação do NPS e outros 3.191 atendimentos aleatórios sem 

a respectiva avaliação, totalizando 6.382 registros, ao qual foi chamada de base ajustada. 

Para completar a base com as informações faltantes do NPS, foi considerada a proporção 

de homens e mulheres que não responderam o questionário, sendo atribuída a nota média das 

categorias conforme a distribuição de Eskildsen e Kristensen (2011) a saber: Detratores = 3, 

Neutros = 6,5 e Promotores = 9,5. Os resultados dos novos testes de hipóteses foram resumidos 

e a comparação deles com os resultados dos testes da base original constam no quadro 9. 

 

Quadro 9: Comparativo dos testes de hipóteses entre base original e base ajustada 

Fonte: autor 

Hipótese 
Base Original Base Ajustada 

Beta Valor-p Resultado Beta Valor-p Resultado 

H1: A redução do tempo médio de 

reposta no WhatsApp tem efeito 

positivo direto na venda em loja. 

0,03 0,173 Rejeita -0,003 0,886 Rejeita 

H2: A redução do tempo médio de 

reposta no WhatsApp influencia 

positivamente o NPS. 

-0,05 0,003 Não rejeita -0,03 < 0,001 Não rejeita 

H3: Contatos gerados no período 

noturno tem efeito positivo direto na 

venda em loja. 

-0,08 0,769 Rejeita 0,15 0,554 Rejeita 

H4: Contatos gerados no período 

noturno influenciam positivamente o 

NPS. 

0,34 0,009 Não rejeita 1,99 < 0,001 Não rejeita 

H5: Atendimentos digitais com notas 

elevadas de NPS aumentam a chance 

de conversão em loja. 

0,09 0,049 Não rejeita 0,07 0,006 Não rejeita 

H6: Clientes mulheres atribuem notas 

de NPS mais elevadas do que homens. 
0,40 < 0,001 Não rejeita 0,91 < 0,001 Não rejeita 

H7: O efeito do tempo é mais 

relevante para clientes mulheres do 

que para homens, refletindo 

positivamente no NPS. 

0,06 0,10 Rejeita 0,007 0,766 Rejeita 

H8: Em relação aos homens, clientes 

mulheres são mais solidárias com as 

vendedoras, refletindo positivamente 

no NPS. 

-0,62 0,005 Rejeita -0,42 0,01 Rejeita 
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Mesmo que os coeficientes das variáveis do estudo tenham sofrido alteração, nesta etapa 

o mais importante a ser analisado é a direção de cada uma delas, ou seja, o efeito positivo ou 

negativo que ajuda a explicar o comportamento do consumidor. Na medida em que os 

resultados de todos os testes de hipóteses se repetem, as conclusões de Eskildsen e Kristensen 

(2011) reforçam as conclusões sobre diferentes percepções entre gênero e ajudam a preencher 

uma lacuna importante da literatura do NPS, sobre o tratamento de dados para não respondentes. 

Além disso, esta nova análise garante ainda mais confiabilidade para os resultados do presente 

estudo. No Apêndice A constam todos os detalhes dos novos testes de hipóteses. 

Da mesma forma que no final da seção de resultados foram apresentados os modelos 

finais que descrevem o processo omnicanalizado de compra de automóveis, a presente extensão 

faz o mesmo utilizando a base ajustada. As mesmas considerações dos parágrafos anteriores 

sobre a intensidade dos efeitos das diferentes variáveis se aplicam aos novos modelos finais, 

entretanto, considerando que ambos os conjuntos de resultados permitem analisar o 

comportamento do consumidor, é importante identificar aqueles que possuem o melhor ajuste. 

O critério utilizado para comparação de modelos concorrentes foi o Akaike Information 

Criterion. Na medida em que são comparados modelos idênticos que explicam o NPS, é 

possível perceber que aquele que utiliza a base original (Tabela 13) é o mais bem ajustado (AIC 

= 1594). O modelo apresentado na tabela 15 possui maior AIC e consequentemente a maior 

perda de informação, resultando em menor qualidade. 

 
Tabela 15: Regressão linear – variáveis que afetam diretamente o NPS na base ajustada 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

Final NPS b 32410 0,239 0,0570 0,0564   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t p 

Intercepto 6,3986 6,3005 6,49661 0,0500 127,92 < 0,001 

TempoRespostaH -0,0297 -0,0503 -0,00907 0,0105 -2,82 0,005 

DNoite 1,9992 1,7466 2,25184 0,1289 15,51 < 0,001 

DClienteF 1,0869 0,8725 1,30133 0,1094 9,94 < 0,001 

InterEncClieF -0,2606 -0,5195 -0,00176 0,1320 -1,97 0,048 

Fonte: autor 

 

A mesma comparação foi feita com o modelo que explica a conversão e novamente 

aquele que utiliza a base original (Tabela 14) se mostrou mais adequado (AIC = 833). O modelo 

que utiliza a base ajustada possui maior perda de informação (Tabela 16). 
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Tabela 16: Regressão logística – efeito direto do NPS sobre a conversão na base ajustada 

Modelo AIC R²McF      

Final Conversão b 1425           0,00566       
    

    

Coeficiente do modelo – CONVERSÃO 

  Intervalo de Confiança 95%   

Preditor Estimativa Inferior Superior EP Z p 
Razão de 

Chance 

Intercepto -4,2866 -4,7381 -3,835 0,2303 -18,61 < 0,001 0,0138 

NPS 0,0782 0,0226 0,134 0,0284 2,76 0,006 1,0813 

Fonte: autor 

 

8 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa acadêmica cumpriu com seu principal objetivo e mostrou alguns 

dos fatores que podem afetar o processo de compra de automóveis em ambientes digitais. Ao 

analisar este processo com o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp, os resultados 

trouxeram importantes contribuições que ajudam a entender de que forma as empresas podem 

se posicionar no ambiente pós-pandemia, ainda mais influenciado pelas tecnologias de 

comunicação em estruturas ominicanalizadas. 

A revisão sistemática de literatura permitiu uma compreensão ampla e precisa destes 

fatores e foi fundamental para a elaboração do esquema teórico que ajuda a entender esta nova 

jornada de consumo. A rapidez e a agilidade são fatores determinantes para a venda apenas se 

o consumidor tiver uma experiência positiva durante o processo de compra iniciado de forma 

online, que também pode ser influenciado pelo turno de solicitação do atendimento e pelo 

gênero do cliente. Tal experiência, quando mediada pelo nível de recomendação do Net 

Promoter Score, fornece subsídios necessários que indicam as chances de uma nova venda 

acontecer. Juntamente com a análise da intensidade dos fenômenos estudados, os resultados 

obtidos também permitiram atingir os objetivos específicos. 

O uso de dados secundários, identificado como uma tendência devido a facilidade de 

obtenção, baixo custo e precisão, se mostrou efetivo para estudos que envolvem o 

comportamento do consumidor. Apesar disso, foram necessários uma série de refinamentos nas 

bases utilizadas, tornando o processo de preparação do material mais complexo do que o 

esperado. Na medida em que se difunde o uso deste tipo de dado pelas empresas, acredita-se 

que as bases sejam organizadas de forma a permitir que a intercambialidade entre elas ocorra 

de maneira mais fácil. 
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O uso da estatística inferencial como ferramenta para testar as hipóteses forneceu a 

segurança de que aquilo que foi observado durante transações reais pode ser previsto dentro de 

um intervalo de confiança de 95%, padrão para estudos quantitativos. De forma complementar, 

a extensão do capítulo 7 apresentou os mesmos resultados da base originalmente utilizada, 

aumentando a confiabilidade dos achados. 

Do ponto de vista prático, a presente pesquisa fornece respostas importantes que ajudam 

fabricantes de veículos e concessionárias a entenderem melhor questões chave do varejo 

automotivo impulsionado pelo WhatsApp. Na medida em que são demonstrados os efeitos das 

variáveis de atendimento sobre o NPS e sobre as vendas, é possível que melhorias sejam 

implementadas de forma a otimizar os recursos das empresas. Em cenários marcados pela 

diminuição do fluxo de loja físico e pelo aumento do fluxo digital, fica claro a necessidade de 

adoção de estratégias pensadas nesta nova jornada de consumo. A baixa conversão em vendas 

via WhatsApp reforça isso e representa uma grande oportunidade para as marcas que navegarem 

melhor neste novo ambiente. 

Para concessionárias, introduzir equipes de vendas dedicadas e qualificadas para esta 

nova realidade permite que as chances de uma nova venda acontecer aumentem 

consideravelmente. A complexidade de questões que envolvem a compra de um automóvel, 

somada às diferentes motivações de clientes homens e mulheres, faz com que a figura do 

vendedor continue sendo fundamental para esse modelo de negócio. Entretanto, as mudanças 

impulsionadas pela pandemia de Covid-19 exigem um profissional reciclado e capaz de atender 

satisfatoriamente as demandas dos consumidores que entram pelos novos portais das 

concessionárias, ou seja, os canais digitais. A lembrança do consumidor também está 

relacionada à experiência com a marca e, portanto, qualquer tipo de esforço para elevar os 

padrões de atendimento deve ser objeto de preocupação de concessionárias e fabricantes de 

veículos. 

Outra questão importante refere-se à aplicação de novos filtros no WhatsApp que 

permitam capturar a real intenção de compra durante a etapa conduzida via chatbot. Por 

exemplo: perguntas mais diretas ao consumidor visando essa finalidade podem direcionar para 

o atendimento humano das concessionárias apenas os clientes realmente interessados em 

comprar, o que pode aumentar a agilidade do diálogo e influenciar positivamente o NPS. Para 

os demais clientes que buscam outras informações não fornecidas pelo chatbot, centrais das 

próprias montadoras seriam capazes de cumprir com esta tarefa. 

O aprimoramento do atendimento digital através da capacitação e do desenvolvimento 

do chatbot permitiria que a força de vendas operasse de forma 100% digital, fazendo com que 
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apenas a retirada do veículo fosse feita no showroom ou mesmo em outro no local que o cliente 

desejasse. Tal possibilidade representa uma evolução do atual processo de compra descrito 

nesta pesquisa, permitindo que concessionárias operem em locais menores, reduzindo custos e 

melhorando a experiência do consumidor em uma estrutura omnicanalizada mais eficiente. 

Publicizar tais melhorias, priorizando a agilidade e a qualidade do atendimento, pode posicionar 

as marcas de formas distintas, tornando-as mais relevantes na mente dos consumidores através 

de inovações de difícil imitação. 

Por fim, ainda que esta pesquisa esclareça e contribua para o avanço de estudos sobre o 

comportamento do consumidor em ambientes digitais, ela apresenta restrições. A primeira delas 

refere-se à sua natureza, que ao utilizar um estudo correlacional ex post facto limita 

interpretações de causa e efeito. A indisponibilidade de informações demográficas como idade 

e renda, ou mesmo outras que indicam o nível de expertise do vendedor, são variáveis omitidas 

que também podem influenciar os resultados. 

Outra importante limitação refere-se aos pontos de contato considerados bem como a 

etapa da jornada analisada, ou seja, a compra de automóveis iniciada de forma digital e 

concluída fisicamente. Considerando que a omnicanalidade prevê a integração total dos 

diferentes canais, incluindo callcenter e outras áreas de montadoras e concessionárias, novos 

estudos são necessários para analisar a experiência do consumidor em outros contextos, como, 

por exemplo, nas áreas de manutenção, peças e serviços. As diferentes motivações dos 

consumidores ao longo de sua experiência com a marca sugerem que pesquisas envolvendo 

outras áreas das empresas podem apresentar resultados diferentes. 

A ampliação das análises considerando tais fatores, além do desenvolvimento de 

experimentos, podem melhorar a compreensão do comportamento do consumidor de 

automóveis  em ambientes digitais. 
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APÊNDICE A 

Este apêndice reúne todos os detalhes dos testes de hipóteses apresentados na extensão 

de resultados do capítulo 7, utilizando a mesma regra de decisão descrita na metodologia, ou 

seja, valor-p < 0,05. 

A nova base considerou 6.382 observações e foi elaborada de forma balanceada, 

utilizando a base original com todos os 3.191 registros completos e outros 3.191 registros 

selecionados aleatoriamente de acordo com a distribuição proporcional de homens e mulheres 

que não responderam a pesquisa de Net Promoter Score. 

O NPS atribuído manualmente para cada um destes atendimentos seguiu o que foi 

observado por Eskildsen e Kristensen (2011). 

 

H1: A redução do tempo médio de reposta no WhatsApp tem efeito positivo direto na 

venda em loja. 

Resultado: rejeita a hipótese. 

Referência: tabela 17. 

 

Tabela 17: Teste H1 para a base ajustada 

Modelo AIC R²McF      

H1 b 1433           0,00002       
    

    

Coeficiente do modelo – CONVERSÃO 

  Intervalo de Confiança 95%   

Preditor Estimativa Inferior Superior EP Z p 
Razão de 

Chance 

Intercepto -3,71696 -3,8834 -3,5505 0,0849 -43,770 < 0,001 0,0243 

TempoRespostaH -0,00363 -0,0531 0,0459 0,0253 -0,144 0,886 0,9964 

Fonte: autor 

 

H2: A redução do tempo médio de reposta no WhatsApp influencia positivamente o NPS. 

Resultado: não rejeita a hipótese. 

Referência: tabela 18 
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Tabela 18: Teste H2 para a base ajustada 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

H2 b 32767 0,0417 0,00174 0,00158   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t p 

Intercepto 6,9228 6,8433 7,0022 0,0405 170,79 < 0,001 

TempoRespostaH -0,0360 -0,0572 -0,0148 0,0108 -3,33 < 0,001 

Fonte: autor. 

 

H3: Contatos gerados no período noturno tem efeito positivo direto na venda em loja. 

Resultado: rejeita a hipótese. 

Referência: tabela 19. 

 
Tabela 19: Teste H3 para a base ajustada 

Modelo AIC R²McF      

H3 b 1433          0,00024       
    

    

Coeficiente do modelo – CONVERSÃO 

  Intervalo de Confiança 95%   

Preditor Estimativa Inferior Superior EP Z p 
Razão de 

Chance 

Intercepto -3,736 -3,908 -3,565 0,0874 -42,744 < 0,001 0,0238 

DNoite 0,154 -0,357 0,666 0,2610 0,592 0,554 1,1669 

Fonte: autor 

 

H4: Contatos gerados no período noturno influenciam positivamente o NPS. 

Resultado: não rejeita a hipótese. 

Referência: tabela 20. 

 
Tabela 20: Teste H4 para a base ajustada 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

H4 b 32550 0,188 0,0352 0,0350   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t p 

Intercepto 6,70 6,62 6,78 0,0408 163,9 < 0,001 

DNoite 1,99 1,73 2,24 0,1302 15,3 < 0,001 

Fonte: autor 
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H5: Atendimentos digitais com notas elevadas de NPS aumentam a chance de conversão 

em loja. 

Resultado: não rejeita a hipótese. 

Referência: tabela 21. 

 
Tabela 21: Teste H5 para a base ajustada 

Modelo AIC R²McF      

H5 b 1425           0,00566       
    

    

Coeficiente do modelo – CONVERSÃO 

  Intervalo de Confiança 95%   

Preditor Estimativa Inferior Superior EP Z p 
Razão de 

Chance 

Intercepto -4,2866 -4,7381 -3,835 0,2303 -18,61 < 0,001 0,0138 

NPS 0,0782 0,0226 0,134 0,0284 2,76 0,006 1,0813 

Fonte: autor 

 

H6: Clientes mulheres atribuem notas de NPS mais elevadas do que homens. 

Resultado: não rejeita a hipótese. 

Referência: tabela 22. 

 

Tabela 22: Teste H6 para a base ajustada 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

H6 b 32655 0,138 0,0191 0,0190   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t p 

Intercepto 6,577 6,483 6,67 0,0482 136,4 < 0,001 

DClienteF 0,919 0,757 1,08 0,0824 11,1 < 0,001 

Fonte: autor 

 

H7: O efeito do tempo é mais relevante para clientes mulheres do que para homens, 

refletindo positivamente no NPS. 

Resultado: rejeita a hipótese. 

Referência: tabela 23. 
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Tabela 23: Teste H7 para a base ajustada 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

H7 b 32648 0,144 0,0208 0,0204   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t p 

Intercepto 6,61004 6,5132 6,7068 0,0494 133,862 < 0,001 

TempoRespostaH -0,03741 -0,0618 -0,0131 0,0124 -3,011 0,003 

DClienteF 0,91174 0,7452 1,0783 0,0849 10,733 < 0,001 

InterClieFTempo 0,00727 -0,0406 0,0552 0,0244 0,297 0,766 

Fonte: autor 

 

H8: Em relação aos homens, clientes mulheres são mais solidárias com as vendedoras, 

refletindo positivamente no NPS. 

Resultado: rejeita a hipótese. 

Referência: tabela 24. 

 
Tabela 24: Teste H8 para a base ajustada 

Modelo AIC R R² R²ajustado   

H8 b 32653 0,142 0,0201 0,0197   
    

   

Coeficiente do modelo – NPS         

  Intervalo de Confiança 95%       

Preditor Estimativa Inferior Superior EP t p 

Intercepto 6,515 6,3915 6,639 0,0632 103,05 < 0,001 

DClienteF 1,138 0,9048 1,370 0,1188 9,58 < 0,001 

DEncontro 0,148 -0,0435 0,339 0,0977 1,52 0,130 

InterEncClieF -0,429 -0,7547 -0,103 0,1663 -2,58 0,010 

Fonte: autor 


