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Resumo:  
 
Por muitos anos os consumidores de automóveis recebiam das empresas seus 
produtos como sendo os melhores disponíveis no mercado. Elas embasavam suas 
afirmações baseadas na tradição da marca no mercado brasileiro. Todavia com a 
abertura do mercado nacional a produtos importados revolucionou a visão dos 
consumidores em relação à qualidade dos produtos disponíveis no mercado brasileiro. 
Neste trabalho, buscou-se identificar os fatores que impactam na qualidade percebida 
global pelos consumidores de automóveis com vistas à satisfação, arrependimento, 
comunicação boca a boca/recomendação, orgulho, valor percebido e confiança. Para 
tanto, essa dissertação teve por objetivo desenvolver e validar uma escala de 
avaliação da qualidade percebida de automóveis e verificar os seus impactos sobre as 
atitudes e intenções comportamentais dos seus proprietários. Os resultados obtidos 
com a pesquisa permitiram concluir que a qualidade percebida global pelos 
consumidores de automóveis é um construto multidimensional que pode ser avaliado 
com base nos seguintes fatores: Poder e status, Dirigibilidade, Responsabilidade da 
empresa, Marca e tradição da empresa, Revenda, Resistência do automóvel, Espaço 
interno e do porta-malas. Dentre estes, os fatores apresentaram uma 
representatividade que podemos escalonar de forma decrescente, sendo em primeiro 
a Dirigibilidade, segundo o Espaço interno e do porta-malas, terceiro o Poder e status, 
quarto a Resistência do automóvel, quinto a Responsabilidade da empresa, em sexto 
a Revenda e o sétimo e último a Marca e tradição da empresa. A percepção da 
Qualidade Percebida Global manifestou-se diretamente nos índices de satisfação e 
arrependimento dos consumidores, na qual estes refletiram seus impactos na 
confiança e esta, nos níveis de orgulho e recomendação e comunicação boca a boca. 
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