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“The most beautiful thing we can experience is the mysterious. 
 It is the source of all true art and science.” 

 
(Albert Einstein)
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RESUMO 
 

Esta dissertação se propõe a analisar como o consumidor avalia as alternativas 

disponíveis no processo de escolha de serviços de telecomunicações no Brasil, 

especificamente, os serviços de longa distância. Os dados foram coletados a partir de 

um survey com 140 entrevistados e foram analisados através do método da análise 

conjunta. Os resultados demonstram que as importâncias relativas dos atributos preço, 

facilidades de faturamento e atendimento ao cliente obtiveram valores 

significativamente maiores do que os atributos marca e benefícios financeiros. 

O fato da marca não ser um fator determinante na escolha dos serviços de longa 

distância, pode ser justificado pela quase inexistência de barreiras para a mudança de 

fornecedores, devido ao modelo de serviços adotado no Brasil. São apresentadas as 

limitações da dissertação e sugestões para pesquisa futura à luz da teoria de marketing. 
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ABSTRACT 
 

This dissertation proposes to analyze how a consumer evaluates the available 

alternatives on a choosing process of Telecommunication Services in Brazil, 

specifically, among long distance services. The data were collected from a survey with 

140 interviewee and they were analyzed through the Conjoint Analysis. The results 

from the referred survey give evidences that the relative importance of the attributes 

price, billing facilities and customer service have got considerably higher values than 

brand and financial benefits attributes. 

The fact that the brand is not the main point regarding the chosen process among 

long distance services can be justified by the almost non existence of barriers to change 

suppliers, due to the Telecommunication Services’ pattern established in Brazil. This 

dissertation’s limitations are  presented, as well as suggestions for future research in the 

light of  Marketing Theory 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Tema 

Esta dissertação se propõe a analisar como o consumidor avalia as alternativas 

disponíveis no processo de escolha das empresas de serviços de telecomunicações de 

longa distância1, para ligações realizadas a partir de telefones fixos, no Brasil. 

 A privatização dos serviços de telecomunicações no Brasil abriu um espaço 

enorme para que empresas explorassem um mercado até então pouco estudado. Os 

estudos encontrados sobre este assunto (CARRIERI e RODRIGUES, 2001; CARRIERI, 

2001; SILVA, GUIMARÃES e SOUZA, 2001; CESAR e SILVA, 2002; RODRIGUES 

e PEREIRA, 2003), além de terem foco no processo de privatização e nas 

reestruturações organizacionais decorrentes deste processo, pouco abordam temas 

relativos a comportamento do consumidor neste setor.  

O modelo de concessões e, particularmente o processo de escolha das 

operadoras de longa distância, devido ao seu ineditismo, estimula a análise de pontos 

ainda pouco estudados deste mercado, além de criar interesse para que novos estudos 

sejam realizados.  

Em 1999 entrou em operação a utilização do Código de Identificação da 

Provedora de Serviços de Longa Distância. Através deste modelo, o usuário de serviços 

de telefonia de longa distância passou a escolher, através de um código digitado no 

momento em que se realiza a discagem do número de destino da ligação, a empresa que 

fará a conexão com o telefone de destino. Este modelo foi desenvolvido com o objetivo 

maior de promover a competição entre as operadoras e dar ao usuário um maior poder 

de escolha face ao grande número de opções disponíveis. 

 

                                                
1 Entende-se por ligações de longa distância a comunicação via transmissão de voz ente pontos fixos 
determinados situados em áreas locais distintas no território nacional (AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES, 2005). 
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1.2. Justificativa 

O ineditismo do modelo de telecomunicações adotado no Brasil, somado ao fato 

de que não existe, no âmbito do mercado residencial, qualquer meio legal ou físico que 

limite ou direcione a escolha da prestadora de serviços pelo usuário, representa 

possibilidades de estudos sobre comportamento do consumidor, concorrência, 

regulamentação e temas afins nesse setor. 

Este mesmo ineditismo desfavorece a aplicação do resultado de análises e 

estudos realizados no passado, sobre este tema, ou sobre o mercado de 

telecomunicações em si, mostrando que estudos mais específicos sobre o 

comportamento do consumidor no Setor de Telecomunicações no Brasil são 

importantes para o entendimento do relacionamento cliente / empresa. 

Vale ressaltar que, em consulta aos Anais do Encontro Nacional dos Programas 

de Pós-Graduação em Administração - ENANPAD de 2001 a 2004, que é um dos 

principais meios de divulgação científica na área de administração no Brasil, e nos 

Anais do Encontro de Marketing da ANPAD – EMA de 2004 não foram encontradas 

pesquisas que tivessem o objetivo de melhor conhecer o comportamento dos 

consumidores no que diz respeito à decisão de escolha de uma operadora de longa 

distância em um modelo de utilização de Código de Prestadora de Serviços. Identificar 

quais são os atributos influentes na escolha de uma operadora de telecomunicações e o 

grau de importância de cada um deles pode representar uma contribuição para melhor 

compreensão deste mercado.  

Levando-se em consideração o cenário econômico atual e o acirramento da 

competição no mercado de telefonia brasileiro, torna-se importante para as operadoras 

de telefonia observar quais são os fatores relevantes que realmente conduzem os 

consumidores a escolherem determinada oferta de serviços. Conhecendo melhor o 

processo de escolha destas ofertas, as empresas poderão investir seus recursos em 

características do serviço que sejam realmente importantes para seu público 

consumidor, além de possibilitar a criação de serviços direcionados para determinados 

segmentos. 
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A escolha do tema desta dissertação é justificada, portanto, pelo pioneirismo do 

modelo de telecomunicações adotado no Brasil, pela necessidade de se conhecer melhor 

este mercado e pela escassez de estudos sobre o comportamento do consumidor neste 

ambiente, principalmente aqueles relacionados à identificação dos atributos relevantes 

para a escolha da operadora de telefonia. 

Sob o aspecto teórico, esta dissertação visa contribuir para o aprimoramento do 

conhecimento do comportamento de escolha do consumidor, em relação aos atributos 

percebidos em uma oferta de serviços, onde o custo de mudança de fornecedor é 

praticamente inexistente. A possível contribuição metodológica para a área de 

marketing no Brasil refere-se ao uso da análise conjunta, ainda pouco usual em artigos 

brasileiros na área de marketing. 

A telefonia de longa distância no Brasil representa uma receita total de 

aproximadamente R$ 15 bilhões/ano (PAIVA, 2005). A estagnação do crescimento do 

número de novos acessos, a guerra de preços estimulada por uma concorrência 

acentuada, a pouca diferenciação existente entre os serviços e a necessidade de 

manutenção dos níveis de crescimento das operadoras de telefonia justificam a 

necessidade de um maior aprofundamento do funcionamento deste mercado, 

especificamente no processo de escolha das operadoras de longa distância, pela ótica do 

consumidor. 

1.3. Problema Geral de Pesquisa 

Levando-se em consideração a escassez de estudos envolvendo o tema 

“comportamento do consumidor” com relação à escolha de operadoras de telefonia de 

longa distância, no cenário específico do setor de telecomunicações no Brasil, define-se 

como problema de pesquisa desta dissertação: 

Quais são os fatores relevantes na escolha de operadoras de telefonia de 

longa distância no Brasil pela ótica do usuário? 
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Para se analisar o comportamento do consumidor com relação à escolha de 

operadoras de telefonia de longa distância, no cenário específico do setor de 

telecomunicações no Brasil, analisou-se quais atributos são considerados críticos pelos 

consumidores de serviços de telefonia de longa distância e qual o peso ou importância 

de cada atributo neste processo.  

1.4. Objetivo geral  

O objetivo geral da pesquisa é analisar e tentar definir um conjunto de atributos 

dos serviços de telefonia de longa distância que representem os padrões de escolha dos 

consumidores destes serviços.  

1.5. Objetivos intermediários 

Para que o objetivo geral seja alcançado, os seguintes objetivos intermediários 

precisam ser atingidos: 

•  Levantar, através de entrevistas qualitativas com usuários dos serviços e 

profissionais da área, os atributos considerados relevantes no processo de 

escolha do consumidor em uma oferta de serviços de telefonia de longa 

distância. 

•  Levantar os níveis de cada atributo a serem testados, através do mapeamento 

das ofertas praticadas no mercado. 

• Estimar as utilidades2 dos níveis de cada atributo relacionado na pesquisa. 

• Estimar os pesos relativos de cada um dos atributos relacionados na pesquisas na 

escolha de uma oferta. 

                                                
2 Utilidade é o julgamento subjetivo das preferências de cada indivíduo sobre as características dos 
produtos ou serviços, sejam elas tangíveis ou intangíveis (Hair, 1992, p.392). Para Ben-Akiva e Lerman 
(1985, p.35) utilidade é uma medida de atratividade que o consumidor tenta maximizar, através da 
mensuração dos atributos, quando faz a escolha de um produto ou serviço. 



 13

1.6. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está estruturada em seis Capítulos. Este Capítulo apresentou o 

tema e a justificativa para a sua escolha, o problema geral da pesquisa, os objetivos 

geral e intermediários desta dissertação. O Capítulo 2 ilustra o panorama do mercado 

brasileiro de telefonia fixa, especificamente os serviços de telefonia fixa de longa 

distância. O Capítulo 3 apresenta o referencial teórico sobre comportamento do 

consumidor e atributos motivacionais de escolha de serviços. O Capítulo 4 trata do 

método e procedimento empírico, abordando a teoria de análise conjunta e sua aplicação 

nesta dissertação. O Capítulo 5 apresenta a análise dos resultados obtidos, com o perfil 

da amostra, as utilidades dos níveis de atributos e os pesos relativos dos atributos 

testados. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões da pesquisa, possíveis 

limitações, sugestões para pesquisas futuras e implicações gerenciais e para o 

conhecimento de marketing. 
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2. O MERCADO DE TELEFONIA FIXA 

2.1. O modelo de Serviço de Telecomunicações no Brasil 

Em 1997, com a publicação da Lei Geral das Telecomunicações, os Serviços de 

Telefonia Fixa Comutada (STFC)3 deixaram de ser prestados por concessionárias 

públicas e passaram a ser oferecidos por empresas concessionárias e autorizadas 

privadas; com o setor sendo regulamentado por autarquia criada para esse fim: a 

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, vinculada ao Ministério das 

Comunicações. 

Em 1997/1998 ocorreu, efetivamente, o leilão das concessões existentes para o 

oferecimento de serviços de telecomunicações. Em um primeiro momento foram 

leiloadas as concessões das empresas já estabelecidas (as operadoras estaduais locais, 

mais conhecidas como “Teles” e a Embratel) (PADILHA, 2003). 

O país foi dividido em áreas e foram fornecidas concessões e autorizações para a 

exploração dos serviços de telefonia em cada área. Definiu-se também uma região 4 

(nacional) para a qual foram outorgadas uma concessão (Embratel) e uma autorização 

(Intelig) para o serviço de longa distância nacional e internacional. 

As áreas de concessões e autorizações podem ser visualizadas na FIGURA 1: 

 

 

                                                
3  STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) é o serviço de telecomunicações que, por meio de 
transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
utilizando processos de telefonia. São modalidades do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao 
uso do público em geral o serviço local, o serviço de longa distância nacional e o serviço de longa 
distância internacional (ANATEL, 2005) 
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FIGURA 1 : Mapa das Áreas de Concessão/Autorização do STFC 

 

Fonte: TELECO, 2005. 

Os contratos firmados entre o governo e as concessionárias tiveram por objeto a 

prestação de serviços de telefonia local e de longa distância. Nesta dissertação, serão 

abordados os serviços de telefonia de longa distância realizados a partir de telefones 

fixos. Embora os telefones móveis também utilizem do código de seleção de prestadora 

de serviço de telefonia, alguns atributos aqui analisados estão disponíveis 

exclusivamente para os serviços prestados a partir de telefones fixos.  

A resolução da ANATEL - Nº. 86, de 30 de dezembro de 1998, que dispõe sobre 

o Regulamento de Numeração do Serviço Telefônico Fixo Comutado, define, no artigo 

7º que, na estruturação do Plano de Numeração do STFC, que uma das premissas 

básicas é: a capacidade para que o usuário possa selecionar, a cada chamada, a 

prestadora do serviço nas modalidades Longa Distância Nacional ou Longa Distância 

Internacional. 
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Em julho de 1999 com a entrada em operação do Código de Identificação da 

Provedora de serviços de Longa Distância, o usuário de serviços de telefonia passou a 

escolher, através de um código digitado no momento em que se realiza a discagem do 

número de destino da ligação, a operadora de longa distância que fará a conexão com o 

telefone de destino. 

Até janeiro de 2000, apenas uma empresa oferecia os serviços de longa distância 

entre as áreas de concessão. A partir de janeiro de 2000, uma empresa espelho 

(concorrente direta) recebeu autorização para prestação do serviço e passou a oferecê-lo.  

A partir de 31 de dezembro de 2001 não houve mais um limite para o número de 

prestadores de STFC e a ANATEL passou a outorgar novas autorizações e as 

operadoras que cumpriram metas de universalização de serviços propostas pela agência 

reguladora também passaram a oferecer o serviço de Longa Distância entre todas as 

áreas de concessão. 

Em 2003, já tinham sido concedidas 14 licenças para empresas operarem em 

ligações de longa distância.  O Anexo I - Códigos de Seleção de Prestadoras do Serviço 

de Longa Distância Nacional - apresenta as operadoras disponíveis, seus códigos e 

respectivas áreas de atuação. 

Tarifação das Ligações de Longa Distância 

As empresas concessionárias têm regulamentação específica quanto à tarifação 

de suas ligações, devendo ter, no plano básico ofertado, tarifas diferentes para faixas de 

horário e distâncias entre os pontos de origem e destino das ligações. As empresas 

autorizadas não estão submetidas a este modelo de tarifação, podendo cobrar pelas suas 

ligações uma tarifa única. Isso faz com que o número de possibilidades de tarifação das 

ligações seja grande o suficiente para dificultar o processo de definição do melhor 

preço. Essa diversidade de tarifas está ilustrada no Anexo II – ‘Tabela de Tarifas do 

Plano Básico de empresa concessionária do Serviço de Telefonia Fixo Comutado para 

Longa Distância Nacional’ - e no Anexo III – ‘Tabela de tarifas do plano básico de 

autorizada do Serviço de Telefonia Fixo Comutado para Longa Distância Nacional’. 
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2.2. O Mercado de Telefonia de Longa Distância no Brasil 

Em agosto de 2005 existiam no Brasil 24 operadoras prestando serviço de 

telefonia local. Destas, cinco eram concessionárias4, duas eram espelhos5 e para as 

outras 17 foram concedidas autorizações para prestarem o serviço de telefonia local. 

Existiam ainda 25 prestadoras autorizadas e que ainda não haviam entrado em operação. 

Nesta mesma data existiam 19 operadoras autorizadas a oferecer serviços de Telefonia 

de Longa Distância. 

O número total de linhas telefônicas fixas no Brasil chegou a 42 milhões, em 

Julho de 2005 (ANATEL, 2005), como mostra a TABELA 1. 

TABELA 1: Número de acessos em funcionamento nas concessionárias 

 Acessos Instalados 

Jul/05 

Telemar 17.037.413 

Br Telecom 10.797.259 

Telefonica 13.238.322 

CTBC 857.154 

Sercomtel 162.904 

Embratel 1.399 

Total Concessionárias 42.094.451 

Fonte: ANATEL, 2005. 

Embora este número tenha crescido consideravelmente desde a privatização do 

mercado de telefonia, o GRÁFICO 1, que mostra a evolução do número de acesso no 

país, indica uma estagnação na demanda por novos acessos a partir de 2002. 

                                                
4 Concessionárias são as empresas que já existiam no mercado (as teles locais como Telerj, Telesp e a 
Embratel) e que receberam uma concessão o governo para explorar os serviços de telefonia fixa 
comutada. 
5 Espelhos são as empresas que receberam autorização para explorar o Serviço Telefônico Fixo Comutado  
e que concorrem com as teles fixas oriundas da privatização da Telebrás. 
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GRÁFICO 1: Evolução do número de acessos em funcionamento no Brasil 

 Fonte: Adaptado de ANATEL, 2005. 

A penetração da telefonia fixa (número de telefones instalados a cada 100 

habitantes) dobrou de 1998 a 2002. Entre dezembro de 2001 e dezembro de 2002, este 

número passou de 27,3% para 29,0% e a estimativa é que em 2005 chegue a 32,6%. 

(PADILHA, 2003). 

Embora a distribuição de autorizações para as empresas espelho tivesse o 

objetivo de incentivar a concorrência no setor, verificou-se que essa concorrência de 

fato não aconteceu, como se pode verificar na TABELA 2, que apresenta a participação 

de mercado entre empresas concessionárias e empresas autorizadas. 

TABELA 2: Participação de Mercado entre concessionárias e autorizadas 

  Região I Região II Região III 

Concessionárias 96,10% 94,90% 97,50% 

Autorizadas e Espelhos 3,90% 5,10% 2,50% 

Fonte: ANATEL, 2005. 
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 Ainda que a concorrência entre as concessionárias e as empresas espelho não 

tenha acontecido como se esperava, o ambiente competitivo instalou-se definitivamente 

na telefonia de longa distância no Brasil, onde a empresa que detinha o monopólio deste 

tipo de serviço perdeu 60% do mercado para suas novas concorrentes, nos primeiros 

cinco anos da privatização das operadoras do sistema Telebrás. 

 Na TABELA 3 pode-se verificar como o mercado de telefonia de longa distância 

está uniformemente distribuído entre as maiores operadoras de telefonia do país. 

TABELA 3: Participação de mercado de minutos de longa distância 

  Jun/04 dez/03 

Telemar 26,60% 24,50% 

Telefônica 24,10% 24,10% 

Brasil Telecom 21,50% 20,00% 

Embratel 21,00% 25,20% 

Outros 6,80% 6,30% 

Fonte: ANATEL, 2005. 

O segmento de telefonia de longa distância respondeu por aproximadamente 

15% da receita do setor de telecomunicações em 2004, estimados em R$100 bilhões 

(TELECO, 2005). Esta concorrência acirrada no mercado de longa distância e a 

necessidade de manter os níveis de receita crescentes fez com que este mercado 

necessitasse de maiores estudos no que diz respeito ao processo de escolha dos clientes 

quanto à operadora a ser utilizada para suas ligações.  

 No capítulo seguinte, será apresentado o referencial teórico que suportou a 

pesquisa desta dissertação, tendo como foco o comportamento do consumidor no 

processo de escolha de fornecedores de serviços. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Comportamento do Consumidor e Valor para o Cliente 

Um conceito básico de marketing sustenta que as empresas existem para 

satisfazer as necessidades dos consumidores,e tais necessidades só podem ser satisfeitas 

à medida que os profissionais de marketing conseguem compreender as pessoas ou  

organizações que usarão os produtos/serviços que estão produzindo (Solomon, 2002). 

Kotler (1998, p.51) afirma que os consumidores são maximizadores de valor, 

limitados pelos custos, conhecimento, mobilidade e renda. Os consumidores formam 

uma expectativa de valor e agem sobre ela buscando satisfazer suas necessidades. Esta 

satisfação das necessidades e a conseqüente probabilidade de recompra dependem da 

expectativa de valor percebida pelo cliente. 

Esse valor percebido pelo cliente é a avaliação geral de utilidade do produto ou 

serviço, baseada nas percepções e diferenças entre o que é recebido e o que é dado em 

troca. O que é recebido pode variar entre benefícios, quantidade, qualidade, 

conveniência etc., e o que é dado em troca pode ser expresso em termos monetários, 

tempo, esforços para aquisição etc. (ZEITHMAL, 1988). 

Utilidade é o julgamento subjetivo das preferências de cada indivíduo sobre as 

características dos produtos ou serviços, sejam elas tangíveis ou intangíveis. Utilidade é, 

pois, a medida de preferência geral de um indivíduo por determinado produto ou serviço 

(Hair, 1992, p.392).  

Siqueira (1995) afirma que o composto de marketing de um produto ou serviço é 

o eixo ao redor do qual um conjunto de utilidades é percebida pelos consumidores em 

um determinado momento. Avaliar esta rede de utilidades é uma necessidade para os 

profissionais de marketing.  
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De forma consciente ou não, o consumidor atribui valores de utilidade a cada 

atributo que compõe o serviço avaliado, obtendo-se, dessa forma, um valor total de 

utilidade que é calculado através da conjugação das utilidades parciais de cada um de 

seus níveis de atributo. 

Encontrar um conjunto de atributos que consiga satisfazer as necessidades do 

maior número de consumidores ou, se for o caso, de um grupo específico de 

consumidores, é o desafio que as empresas enfrentam em um mercado como o de 

telefonia de longa distância. 

Para Treacy e Wiersema (1993), algumas empresas se tornam bem sucedidas 

porque conseguem redefinir os valores para os clientes em seus respectivos mercados, 

então constroem sistemas de negócios coesivos e poderosos para conseguirem entregar 

mais valor para os clientes e, com isso, elevam as expectativas dos clientes para um 

patamar onde os concorrentes não conseguem chegar. Para que isso possa ser realizado, 

torna-se imprescindível a análise e compreensão do comportamento do consumidor 

frente à decisão de compra de determinado produto ou serviço. 

O processo de decisão de compra pode ser descrito como sendo a análise que o 

consumidor faz sobre os atributos dos produtos ou serviços, e que o levam a formar 

percepções sobre os níveis de qualidade, preço e valor das diferentes alternativas 

consideradas para as compras.  É na capacidade de os atributos sugerirem ou predizerem 

para o comprador a presença de benefícios ou a ausência de sacrifícios que reside a sua 

importância para as empresas, pois não há como compreender as decisões de compra do 

indivíduo sem a compreensão do papel dos atributos do produto ou serviço dentro deste 

processo (URDAN, 2001). 

No passado os clientes julgavam o valor de um produto ou serviço com base em 

uma combinação de preço e qualidade. Mais recentemente, este conceito de valor foi 

expandido e passou a incluir, entre outros aspectos, conveniência de compra, serviço de 

pós-venda e confiança na empresa. A partir de então, as empresas passaram a buscar um 

posicionamento competitivo sustentável com o foco na satisfação de expectativas que os 

clientes julgam ser as mais importantes (TREACY E WIERSEMA, 1993). 
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Para Kotler (1998, p.162), o ponto de partida para o entendimento do 

comportamento do comprador é o modelo estímulo-resposta, ilustrado na FIGURA 2: 

FIGURA 2: Modelo de Comportamento do Comprador (Estímulo-Resposta) 

Fonte: Kotler (1998, p.162) 

A FIGURA 2 mostra que os estímulos comportamentais e de marketing entram 

na consciência do comprador, então suas características pessoais e as fases do processo 

de decisão levam à certas decisões de compra. Dessa forma, a tarefa do profissional de 

marketing é entender o que ocorre na consciência do comprador entre a chegada do 

estímulo externo e sua decisão de compra. Nesta dissertação, pretendeu-se estudar como 

ocorre o processo de decisão do comprador, especificamente quais atributos são 

considerados neste processo e qual o peso é dado a cada um destes atributos. 

Seguindo uma linha semelhante de etapas, o processo de compra de produtos e 

serviços sugerido por Churchill e Peter (2003, p.146) pode ser descrito como sendo: 1) 

reconhecimento de uma necessidade; 2) busca de informações; 3) avaliação de 

alternativas; 4) decisão de compra e 5) avaliação pós-compra. 

Da mesma forma, Brasil (2002) apresenta uma análise genérica das etapas do 

processo de decisão de compra de serviços e as sumariza como apresentado no 

QUADRO 1: 

 

Escolha do Produto 
Escolha da Marca 
Escolha do Revendedor 
Época da Compra 
Quantidade Comprada 

Estímulos de 
Marketing 

Outros 
Estímulos 

Produto 
Preço 
Ponto de Venda 
Promoção 

Econômicos 
Tecnológico 
Políticos 
Culturais 

Características 
do Comprador 

Processo de Decisão 
do Comprador 

Culturais 
Sociais 
Pessoais 
Psicológicos 

Reconhecimento do Problema 
Busca de Informações 
Avaliação 
Decisão 
Comportamento pós-compra 

Decisão do 
Comprador 

Modelos de Comportamento do Comprado (Estímulo-Resposta) 
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QUADRO 1: Processo de decisão de compras de serviços 

ETAPAS CARACTERÍSTICAS  

Reconhecimento 

da Necessidade 

- Genericamente, o reconhecimento de uma necessidade dá-se 

de modo similar para os diferentes tipos de produtos. 

Busca de 

Informações 

- Maior ênfase em experiências anteriores;  

- Maior ênfase e confiança em fontes pessoais do que 

impessoais; 

- Maior eficácia de fontes independentes; 

PR
É

-C
O

M
PR

A
 

Avaliação das 

Alternativas 

- Tendência a utilizar um número menor de alternativas; 

- Maior dificuldade de comparação; 

- Impossibilidade de realizar um pré-teste do serviço; 

- Dificuldades de antecipar resultados/qualidade. 

C
O

N
SU

M
O

 

Compra e  

Consumo 

- Não gera a propriedade do serviço; 

- Normalmente implica em contato entre o produtor do 

serviço e o consumidor; 

- Maior relevância do fator tempo; 

- Participação do consumidor como co-produtor, em muitos 

casos; 

PÓ
S-

C
O

M
PR

A
 

Avaliações 

Pós-Consumo 

- Avaliação tanto de resultados quanto de processos; 

- Maior dificuldade de avaliação dos resultados de um 

serviço; 

- Forte influência de fatores situacionais e do ambiente de 

prestação do serviço; 

- Percepção de valor baseada em elementos subjetivos. 

Fonte: Adaptado de Brasil ( 2002 ). 

O foco deste trabalho está nos estágios de avaliação de alternativas e decisão de 

compra, que analisam como o consumidor processa as informações sobre as marcas 

concorrentes e faz o julgamento final de valor. 
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Para Kotler (1998, p.181), o consumidor procura satisfazer uma necessidade, 

procurando certos benefícios a partir de uma solução oferecida pelo serviço. O 

consumidor vê o serviço como um conjunto de atributos, com capacidades diferentes de 

prestar benefícios anunciados e satisfazer a esta necessidade. 

Dessa forma, qualquer produto ou serviço pode ser visto como uma coleção 

estrutural, funcional, psicológica, social e econômica de atributos; e para configurar um 

mix desejável de atributos de produtos ou serviços, a informação sobre as preferências 

dos consumidores em relação aos níveis destes atributos deve ser conhecida pela 

empresa (WIND et al,1978). 

Urdan (2001) apresenta qualidade, preço e valor como sendo os três 

componentes fundamentais das avaliações do consumidor que precedem as decisões de 

compra. Para o autor, o consumidor encadeia as percepções e os julgamentos sobre 

qualidade, preço e valor de uma oferta até chegar a uma decisão a respeito da compra. 

Churchill e Peter (2003, p.150), a etapa de avaliação de alternativas envolve a 

decisão do consumidor de quais recursos ou características são importantes e a 

identificação de quais desses recursos ou características cada alternativa oferece. Por 

meio desse processo de avaliação de alternativas, os consumidores tentam identificar a 

compra que lhes trará o maior valor. Segundo  

Ao escolher entre as operadoras de longa distância, os consumidores, 

conscientemente ou não, fazem trocas e compensações entre as opções existentes de 

alguns atributos do serviço, tais como: preço, facilidade de uso, identificação com a 

marca, solução de problemas, etc. 

Nesta dissertação, considera-se que o consumidor, diante de alternativas 

existentes, tende a escolher o serviço que maximize a sua utilidade, ou seja, que, 

segundo sua percepção, melhor atenda às suas necessidades e desejos.  

Este processo de avaliação de alternativas pode ser complexo e está 

estreitamente relacionado com fatores psicológicos e sociais (MONTEIRO e LUCAS, 
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2001) e não apenas baseado em decisões racionais de escolha de alternativas que 

proporcionarão maior valor para o consumidor.  

Para Riquelme (2001), as empresas assumem que os consumidores sabem o que 

querem no momento de decisão de compra e o fazem de maneira racional. Essa 

suposição das empresas é falha, uma vez que é impossível para os consumidores 

considerar todas as variáveis disponíveis sobre o bem ou serviço na sua tomada de 

decisão.  Ao tomar sua decisão de compra, o consumidor se baseia apenas nos atributos 

que ele próprio julga importante. 

Essa limitação dos consumidores no momento da escolha e da decisão de 

compra foi chamada por Newell e Simon (1972, apud RIQUELME, 2001) de racional 

limitado.  

Riquelme (2001) afirma que, ao não levar em consideração todos os atributos no 

processo de escolha, tal escolha pode não ser a ótima em termos de valor absoluto, mas 

é uma decisão realizada através de um processo racional e passível de justificativa de 

defesa e que apresenta a maior utilidade para o consumidor. 

Foram encontradas evidências de que as avaliações que os consumidores fazem 

sobre os atributos dos produtos/serviços são acentuadamente influenciadas pelas suas 

interpretações pessoais sobre cada atributo. Elliott e Roach (1991) afirmam que “os 

consumidores não vêem a realidade, ao invés disso, eles interpretam o que eles vêem e 

chamam isso de realidade”. Dessa forma, o entendimento da percepção dos 

consumidores sobre os produtos/serviços pode influenciar vendas, participação de 

mercado e lucro (ELLIOTT e ROACH, 1991). 

Muitas empresas, ao menosprezarem o processo de tomada de decisão dos seus 

consumidores, correm o risco de dar mais importância e, consequentemente, empregar 

mais recursos em atributos que não são considerados importantes pelos consumidores 

no momento da decisão de compra (RIQUELME,2001). 
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No processo de decisão de compra, os consumidores consideram informações 

históricas sobre o produto/serviço, podendo estas informações serem ou não válidas no 

momento atual. Estas informações interagem com as informações adquiridas no 

momento da compra e podem influenciar positiva ou negativamente a avaliação que os 

consumidores farão deste produto/serviço. Entender como estas informações 

contribuem no processo de decisão deve ser objeto de atenção dos profissionais de 

marketing (MASON e BEQUETTE, 1998).   

A seguir será apresentado o referencial teórico específico sobre atributos 

presentes em uma oferta de serviços. 

3.2. Atributos presentes em oferta de serviços 

Para Kotler (1998, p.412), serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte 

possa oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade 

de nada. 

Entender as expectativas dos consumidores é pré-requisito para desempenhar 

serviços de qualidade superior, uma vez que os consumidores comparam percepções 

com expectativas para avaliar os serviços desempenhados por uma empresa 

(PARASURAMAN et al, 1991). 

 Dessa forma, entender como é construída essa expectativa sobre os serviços é 

necessário para que as empresas possam oferecer alternativas que vão ao encontro das 

expectativas de seus consumidores. 

Parasuraman et al (1991) analisam as características que os consumidores 

avaliam para mensurar as suas expectativas quanto aos serviços desempenhados pelas 

empresas e os consolidam em cinco dimensões distintas: tangíveis, confiabilidade, 

responsividade, garantia e empatia. O QUADRO 2 resume estas dimensões e apresenta 

exemplos empíricos encontrados nas empresas de serviço de telefonia: 

 



 27

QUADRO 2 : Critérios de avaliação de prestação de serviços 

Critério Descrição 

Tangível 
Inclui evidências físicas do serviço. Instalações físicas, lojas de 

atendimento, contas de telefone de fácil entendimento etc. 

Confiabilidade 

Envolve a consistência e a segurança do desempenho do serviço. 

Ex.: Uma empresa telefônica sempre envia os demonstrativos de 

utilização corretamente. 

Responsividade 

Refere-se a disposição ou prontidão dos empregados ou 

profissionais a prestar o serviço. Ex. As ligações são cobradas 

regularmente e dentro do prazo. As reclamações são resolvidas 

dentro do prazo estipulado.  

Garantia 

Refere-se aos conhecimentos e à competência dos prestadores de 

serviços e a sua capacidade de transmitir confiança. Esse critério 

envolve a reputação do prestador do serviço, além de 

confiabilidade, credibilidade e honestidade deste. 

Empatia 
Refere-se aos esforços do prestador do serviço para compreender 

as necessidades do cliente e, então, oferecer a entrega de um 

serviço personalizado. 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et al, 1991. 

Através da avaliação dessas dimensões, os consumidores formam percepções 

positivas ou negativas sobre os serviços oferecidos. De acordo com Johnson e Sirikit 

(2002), a percepção que o cliente tem sobre os serviços em questão afeta diretamente 

seu comportamento de compra. 

Para Kotler (1998, p.419), à medida que os consumidores vêem a prestação de 

um serviço como relativamente homogênea, passam a se preocupar mais com o preço 

do que com o fornecedor dos serviços. O autor sugere que uma alternativa à 

concorrência de preço é o desenvolvimento de uma oferta, de um entrega e/ou de uma 

imagem diferenciadas.  
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Em relação à oferta pode-se encontrar características inovadoras que possam 

distingui-las das ofertas dos concorrentes, fazendo o serviço em questão ser único e 

promovendo uma vantagem competitiva para a empresa; na prestação ou entrega do 

serviço, um empresa pode se diferenciar contratando funcionários mais habilidosos do 

que os concorrentes para tratar os consumidores, pode desenvolver uma ambiente físico 

mais atraente e pode, também, programar um processo superior de prestação de 

serviços, por exemplo, mais ágil, mais disponível, etc.; e a empresa pode trabalhar na 

diferenciação de sua imagem através de símbolos e marcas.  

Berry e Parasuraman (1991) identificaram três abordagens para a criação de 

valor para os consumidores: acréscimo de benefícios financeiros, de benefícios sociais e 

de vínculos estruturais. 

As empresas podem proporcionar o acréscimo de benefícios financeiros 

oferecendo aos consumidores programas de marketing de freqüência de uso e 

programas de marketing de clubes. Através destes programas, os consumidores que 

compram frequentemente ou que consomem em grandes quantidades recebem 

benefícios financeiros como descontos, créditos em empresas aéreas etc. 

O acréscimo de benefícios sociais ocorre quando a empresa trabalha para 

aumentar os vínculos sociais com os consumidores, individualizando e personalizando 

os relacionamentos. Os meios para aumentar estes vínculos sociais podem ser: a 

antecipação dos problemas, a transparência na resolução de problemas, a pró-atividade 

na comunicação com os consumidores etc. 

O acréscimo de vínculos estruturais ocorre quando a empresa oferece aos 

consumidores meios para que o produto ou serviço possa ser melhor aproveitado. Por 

exemplo, equipamentos ou terminais de computador que ajudem uma empresa a 

administrar seus pedidos, facilidades para pagamento de faturas via meio eletrônico, etc. 
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3.3. Atributos presentes em oferta de serviços de telefonia de longa distância 

A identificação preliminar dos atributos relevantes para o mercado de telefonia 

de longa distância foi realizada através de pesquisa exploratória com consumidores e 

profissionais do setor, além de um levantamento de material de divulgação das 

operadoras. Este processo será explicado com mais detalhes no capítulo 4, que aborda a 

metodologia aplicada nesta dissertação.  

A seguir apresenta-se o referencial teórico sobre cada variável (atributo) que foi 

estudada nesta dissertação: 

3.3.1. Preço 

De acordo com Zeithmal (1988), o preço é o que é dado ou sacrificado pelo 

cliente por um determinado produto ou serviço. Os consumidores usam o preço para 

inferir a qualidade dos produtos ou serviços quando este é o único atributo disponível, 

porém, quando o preço é associado a outros atributos, esta associação não é tão 

explícita. Segundo a autora, a atenção dada ao atributo preço varia de acordo com o 

valor total do bem ou serviço, mas outros fatores, como a carência de informações sobre 

o preço, a complexidade da compra e o tempo investido no processo, podem contribuir 

para busca de maiores informações sobre este atributo.  

De acordo com Kotler (1998, p.51), os consumidores buscam sempre maximizar 

o valor de suas compras. O valor entregue ao consumidor é a diferença entre o valor 

total esperado e o custo total do consumidor. O valor total esperado é o conjunto de 

benefícios esperados por determinado produto ou serviço e o custo total do consumidor 

é o conjunto de custos com a avaliação, obtenção (o preço) e uso do produto ou serviço. 

A influência que o atributo preço exerce na decisão de compra do consumidor é 

chamada de sensibilidade do consumidor ao preço. 

Nagle e Holden (1995, apud KOTLER, 1998, p.439) identificaram nove fatores 

que afetam a sensibilidade dos consumidores ao preço do produto ou serviço:  
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1. Valor único: menor sensibilidade ao preço quando o produto/serviço é 

exclusivo; 

2. Consciência da existência de substitutos: menor sensibilidade ao preço 

quando são menos conscientes da existência de produtos/serviços 

substitutos; 

3. Dificuldade de comparação: menor sensibilidade ao preço quando não 

podem facilmente comparar a qualidade dos produtos/serviços substitutos; 

4. Despesa em relação à renda total: menor sensibilidade ao preço quanto 

menor for a despesa em relação a renda total; 

5. Benefício final: menor sensibilidade ao preço quanto maior o benefício final 

do produto/serviço; 

6. Custo compartilhado: menor sensibilidade ao preço quando parte do custo do 

produto/serviço for dividido com outra parte; 

7. Investimento reduzido: menor sensibilidade ao preço quando o produto é 

utilizado em conjunto com ativos previamente comprados; 

8. Preço qualidade: menor sensibilidade ao preço quando o produto/serviço 

apresenta mais qualidade, prestígio ou exclusividade; 

9. Estoque: menor sensibilidade ao preço quando não podem estocar o produto. 

Analisando o serviço de telefonia de longa distância, à luz dos fatores apontados 

por Nagle e Holden (1995, apud KOTLER 1998, p.439) espera-se que os consumidores 

deste tipo de serviço tenham acentuada sensibilidade ao preço, uma vez que: 1)não é um 

produto exclusivo; 2) existem vários concorrentes conhecidos para o mesmo tipo de 

serviço; 3) os serviços de telefonia de longa distância são facilmente comparáveis. 
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3.3.2. Serviços agregados 

Uma empresa pode diferenciar seus serviços e criar valor para o cliente através 

do acréscimo de vínculos estruturais (BERRY e PARASURAMAN, 1991). Estes 

vínculos podem ser representados pelo oferecimento de facilidades para a utilização do 

serviço, o fornecimento de equipamentos específicos para facilitar o consumo de bem 

ou serviço e informações detalhadas de como o bem ou serviço está sendo utilizado. 

A avaliação do produto ou serviço concentra-se no fato de os consumidores 

terem ou não recebido um bom valor. Para determinar este valor, os consumidores 

ponderam os benefícios recebidos pela compra em relação aos custos envolvidos. Dessa 

forma, é importante para a empresa oferecer os benefícios que os consumidores dão 

mais valor, em detrimento daqueles que tem pouco valor para o cliente (CHURCHILL 

E PETER, 2003). 

Quando as soluções técnicas desenvolvidas pelos concorrentes diretos em um 

ramo econômico são cada vez mais similares entre si, aumenta a dificuldade dos 

consumidores na avaliação e distinção das ofertas existentes. Neste caso, as empresas 

podem recorrer a outras bases de distinção, como atendimento ao cliente, 

disponibilidade de crédito e entregas rápidas e reforço da marca (URDAN, 2001). 

Johnson e Sirikit (2002), ao estudarem empresas de telecomunicações na 

Tailândia, encontraram evidências de que as empresas que possuíam um serviço ao 

cliente de elevada qualidade foram também relacionadas como empresas que possuíam 

uma elevada intenção de compra futura.  

De acordo com Zülzke (1997 apud GREGÓRIO E CHAUVEL, 2002), os 

serviços de atendimento ao consumidor têm a capacidade de proporcionar às empresas 

as seguintes vantagens: 1) estabelecer lealdade à marca, pelos aspectos de segurança 

transmitidos ao consumidor; 2) instituir um sistema de pesquisa diário, servindo de 

anteparo permanente às manifestações e reações dos clientes; 3) estabelecer uma 

comunicação personalizada com o cliente, através de sistemas de relacionamento com o 

cliente e com foco em sua satisfação; 4) diferenciar a empresa frente aos concorrentes 
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pela facilidade de acesso oferecida; 5) complementar o controle de qualidade com as 

percepções do usuário; 6) atualizar os executivos sobre tendências dos consumidores, 

monitorando os efeitos do ambiente externo na imagem da empresa e dos seus produtos 

e; 7) evitar longos e desgastantes processos judiciais, se antecipando a problemas. 

O serviço de atendimento ao cliente deve ser visto como diferencial estratégico 

para a empresa, e não apenas como canal para reclamações dos clientes. Por força de 

regulamentação do setor de telecomunicações, o serviço de atendimento ao cliente é um 

item obrigatório para as empresas de telefonia e sofre auditoria da ANATEL quanto à 

qualidade de prestação do serviço. Ainda que seja obrigatório, nem todas as empresas 

vêem tal área como estratégica para obtenção de conhecimento sobre os consumidores e 

possível vantagem competitiva sobre os concorrentes. 

3.3.3. Benefícios Financeiros. 

No levantamento realizado através da pesquisa qualitativa, os planos de desconto 

e os programas de fidelidade foram destacados como sendo critérios de escolha de 

determinada empresa por proporcionarem benefícios em termos do custo total do 

serviço. Desta forma, estes itens foram agrupados em um atributo denominado 

benefícios financeiros. 

De acordo com Berry e Parasuraman (1991), uma empresa pode diferenciar seus 

serviços e criar valor para o cliente através do acréscimo de vínculos financeiros. Estes 

vínculos podem ser planos de desconto por utilização, planos de fidelidade, cupons de 

desconto, créditos para compras futuras, etc. 

As promoções de vendas, incluindo-se aí os programas de fidelização e as 

promoções de preço, consistem de um conjunto diversificado de ferramentas de 

incentivo que visa estimular a compra mais rápida e/ou em maior volume de produtos 

ou serviços específicos pelos consumidores (KOTLER, 1998, p.577). 

  O modelo de precificação adotado pelas concessionárias, por força da 

legislação, difere do modelo adotado pelas empresas autorizadas a prestar o mesmo tipo 
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de serviço. Isso dificulta a comparação entre os preços definidos pelas empresas para 

seus serviços. Além dessa dificuldade, as várias formas de desconto oferecidas pelas 

empresas, além dos planos de fidelidade, tornam o processo de decisão complexo. 

A relação do processo de escolha do consumidor e as incertezas sobre preços e 

benefícios financeiros foi abordada em um estudo de Mehta et al (2003), onde os 

autores mostram que em ambientes onde existe complexidade de informações sobre os 

preços, os consumidores, a fim de reduzir as tarefas de processamento no processo de 

escolha, limitam as comparações a serem feitas a um subconjunto de alternativas sobre 

as quais farão um estudo mais detalhado, descartando as restantes. 

As promoções de preço, segundo Renard (2003), têm como objetivo influenciar 

a percepção que os consumidores têm sobre os preços, mostrando-lhes comparações de 

preços mais altos de outros concorrentes e o relativo baixo custo de seus próprios 

produtos. Em suma, procuram mostrar que a oferta que fazem é um bom negócio. 

Para Pauwels et al (2002), os efeitos de uma promoção de preços podem ser: 1) 

o aumento do valor do produto ou serviço para o consumidor; 2) o aumento da 

incidência de compra do produto e 3) o aumento da quantidade comprada do produto. 

Porém, de acordo com o autor, estes efeitos não são permanentes.  

3.3.4. Marca 

Em produtos ou serviços de baixo envolvimento, o consumidor nem sempre 

procura informações extensivas a respeito da marcas, não avaliam suas características e 

as decisões sobre que marca comprar são irrelevantes. Dessa forma, são receptores 

passivos de informações recebidas pelos meios de comunicação.  A decisão de um 

consumidor sobre sua intenção de compra é influenciada pelo risco percebido. A 

intensidade do risco percebido varia com a quantidade de dinheiro em jogo, a força do 

atributo incerteza e a dimensão de autoconfiança do consumidor. Os consumidores 

desenvolvem rotinas para reduzir o risco, como preferir nomes de marcas conhecidas e 

garantias (KOTLER,1998, p.179) 
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Marcas fortes fazem com que os consumidores melhor visualizem e entendam os 

serviços, além de reduzirem a percepção de risco dos consumidores: tanto o risco 

monetário quanto os riscos social e de segurança, que são difíceis de serem mensurados 

antes da efetivação da compra do serviço (BERRY, 2000). 

Um fator crítico para as empresas que oferecem serviços de longa distância é o 

fato de que os consumidores querem usar uma empresa que tenha uma boa reputação 

(NANJI e PARSONS, 1997). Uma marca forte é, essencialmente, a promessa de uma 

satisfação futura. É a combinação do que a empresa fala sobre a própria marca, das 

observaçõs externas sobre esta marca e de como a empresa desempenha o serviço, tudo 

sob o ponto de vista do consumidor. Uma marca forte pode estimular novos 

consumidores a experimentar o serviço e reforçar o significado da marca nos 

consumidores atuais.  Uma marca forte esta intrinsecamente relacionada com um 

desempenho correto dos serviços oferecidos, com a associação desta marca a fatores de 

a confiança e responsabilidade (BERRY, 2000).  

Urdan (2001) encontrou evidências de que a marca, um atributo extrínseco do 

produto, influencia de maneira acentuada a preferência do consumidor, especificamente 

em situações onde os produtos/serviços são, tecnicamente, semelhantes, como é o caso 

dos serviços de telefonia de longa distância. 

Neste capítulo foi revisada a literatura sobre as etapas do processo de compra e 

sobre os atributos presentes em uma oferta de serviços. A revisão da literatura 

proporcionou a identificação dos atributos relevantes presentes em uma oferta de 

serviços de telefonia de longa distância, que baseia a pesquisa conduzida nesta 

dissertação. 

No próximo capítulo apresenta-se o método de pesquisa empírico utilizado nesta 

dissertação e como a pesquisa será conduzida. 
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4. MÉTODO E PROCEDIMENTO EMPÍRICO 

Este capítulo apresenta a metodologia de pesquisa empregada nesta dissertação. 

Primeiro é apresentado o levantamento realizado para a identificação dos atributos 

relevantes para o mercado de telefonia de longa distância. Em seguida, é apresentado 

como cada um dos atributos foi operacionalizado. Por fim, é explicado porque a análise 

conjunta foi escolhida como o método a ser utilizado nesta dissertação e como este 

método foi aplicado. 

4.1. Levantamento de Atributos relevantes 

O levantamento dos atributos relevantes para o mercado de telefonia de longa 

distância foi realizado através de pesquisa exploratória, com consumidores e 

profissionais do setor, além de um levantamento de material de divulgação das 

operadoras. A pesquisa exploratória tem como objetivo principal o fornecimento de 

critérios sobre a situação-problema enfrentada pelo pesquisador e sua compreensão 

(MALHOTRA, 2001, p. 106) 

Esta etapa foi realizada da seguinte maneira: 

1) Entrevistas em profundidade, com consumidores que foram estimulados a 

falar/escrever livremente sobre as operadoras de longa distância e sobre como escolhem 

suas respectivas operadoras. Para começar a entrevista, foi perguntado aos 

consumidores qual operadora utilizavam e por que a utilizavam?  

2) Levantamento de atributos considerados relevantes pelas operadoras de 

serviço de longa distância no Brasil, através de entrevistas não-estruturadas com 

profissionais dessas empresas. Estes profissionais foram estimulados a falar/escrever 

sobre como o serviço de longa distância era oferecido aos consumidores e quais 

atributos eram vistos como mais importantes para as empresas em que trabalhavam. 
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3) Foram analisados também materiais de divulgação e promoção dos serviços 

dessas empresas, no que diz respeito ao oferecimento de serviços de longa distância, 

com o objetivo de identificar atributos presentes na oferta de tais serviços. 

Foram realizadas dez entrevistas com consumidores dos serviços e três 

entrevistas com especialistas da área no período de Dezembro de 2004 a Fevereiro de 

2005. Os especialistas ocupam ou ocuparam cargos de gerência ou diretoria na área de 

produtos e na área de vendas de grandes empresas de telecomunicações no Brasil. 

Após este processo foram identificados vários atributos presentes na oferta de 

serviços de telefonia de longa distância. Realizou-se uma análise frente ao referencial 

teórico levantado no Capítulo 3 e foram definidos os seguintes atributos de serviços de 

longa distância relevantes para esta dissertação: preço, facilidades de faturamento, 

atendimento ao cliente, benefícios financeiros e marca. 

4.2. Operacionalização dos atributos relevantes 

Para a operacionalização dos atributos, tomou-se o cuidado de apresentar 

atributos e níveis de atributos que representassem da forma realista o mercado estudado.  

Para Wang et al (2004), ao se definir os níveis de cada um dos atributos testados, 

deve-se observar a distância entre eles, de forma que sejam distantes o suficiente para 

permitir aos entrevistados distingui-los no seu julgamento e próximos o suficiente para 

torná-los realistas. Para Malhotra (2001, p.555) a utilização de atributos fora do 

intervalo de mercado concorrerá para diminuir a credibilidade da avaliação. 

Descreve-se a seguir como cada um dos atributos foi operacionalizado. 

4.2.1. Preço 

Com o objetivo de definir níveis de atributos distantes o suficiente para que os 

consumidores possam distingui-los entre si, porém dentro da realidade do mercado, foi 
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realizado o seguinte procedimento para a obtenção dos níveis de preço: foi realizada 

uma pesquisa sobre os diversos preços praticados pelas empresas, em um determinado 

serviço de longa distância (foram fixadas a origem, o destino e o horário para três 

ligações distintas). Os destinos foram escolhidos com o objetivo de se ter exemplos de 

ligações para as três áreas distintas do mercado de telefonia de longa distância no Brasil. 

As ligações escolhidas foram: 

QUADRO 3 : Ligações base para criação do atributo preço 

 

Origem Destino Dia/Horário 

Rio de Janeiro Natal – RN Terça – 20:30 

Rio de Janeiro Porto Alegre – RS Quarta – 20:30 

Rio de Janeiro São Paulo - SP Quinta – 20:30 

Uma vez que os preços sugeridos pelas operadoras (ver Anexo IV) estão muito 

distantes entre si, foi feita uma média entre os preços sugeridos, retirando-se os limites 

inferior e posterior. Para o cálculo dos limites inferior e superior, encontrou-se o desvio 

padrão e subtraiu-se ou somou-se a média para o menor e o maior valor, 

respectivamente. 

Dessa forma, este atributo foi operacionalizado em três níveis, considerando-se o 

valor médio do minuto da ligação de longa distância: R$ 0,57 / min; R$ 0,66 / min e  R$ 

0,75 / min. 

Como foi definido um outro atributo onde foram consideradas características de 

planos de desconto e promoções, tais características não forma consideradas nesta etapa 

de operacionalização do atributo preço. 
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4.2.2. Serviços agregados 

Os serviços que podem ser agregados à telefonia de longa distância, entre outros, 

são: conta única (local e longa distância), segunda via de conta na internet, pagamento 

da conta via débito automático e cartão de crédito, facilidades de atendimento ao 

cliente, presteza na solução de problemas, etc. 

Após uma análise dos serviços oferecidos pelas operadoras de telefonia e para 

efeito de operacionalização deste atributo, os serviços agregados foram agrupados em 

dois atributos distintos: facilidades de faturamento e atendimento ao cliente. 

4.2.2.1. Facilidades de Faturamento 

Facilidades de Faturamento que são compostos por: clareza das informações na 

conta, serviços de conta única, facilidades de obtenção e pagamento das faturas via 

internet, informações detalhadas sobre a utilização do serviço através da fatura. 

No estudo realizado por Nanji e Parsons (1997), embora tenha sido feito em um 

ambiente diferente do ambiente brasileiro, o atributo que recebeu a maior pontuação 

quando os consumidores foram questionados sobre as razões de terem escolhido a 

operadora de telecomunicações foi a possibilidade de receberem apenas uma conta. 

O atributo Facilidades de Faturamento foi operacionalizado da seguinte forma:  

• O faturamento pode ser feito em conta única, há clareza nas informações, 

o pagamento pode ser feito via Internet.  

• O faturamento só pode ser feito em contas separadas, sem clareza nas 

informações e o pagamento só pode ser realizado em agentes bancários. 
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4.2.2.2. Atendimento ao Cliente 

O Atendimento ao Cliente, nos serviços de telefonia de longa distância, podem 

ser compostos por: presteza na solução de problemas e no recebimento de reclamações, 

facilidade na comunicação entre empresa e cliente, pró-atividade no oferecimento de 

soluções, soluções rápidas para problemas de faturamento, etc. 

O atributo Atendimento ao Cliente foi operacionalizado da seguinte forma:  

• A empresa oferece serviços de atendimento ao cliente de boa qualidade e 

presteza para resolver os problemas. 

• A empresa oferece serviços de atendimento de baixa qualidade e tem 

dificuldades em resolver os problemas apresentados. 

4.2.3. Benefícios Financeiros. 

Várias empresas de telefonia oferecem benefícios financeiros para seus clientes, 

e a maior parte destes benefícios é oferecida através de descontos por utilização e de 

oferecimento de benefícios como milhagem em companhias aéreas, pontos para serem 

trocados por bens e crédito em faturas futuras. 

Este atributo foi operacionalizado da seguinte forma:  

• A empresa oferece planos de desconto e programas de fidelização. 

• Empresa não oferece planos de desconto e programas de fidelização. 
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4.2.4. Marca  

São várias as empresas que oferecem serviços de telefonia de longa distância 

(ver Anexo I). Levando-se em consideração que um dos objetivos deste trabalho é 

verificar se uma marca forte constitui um fator relevante no processo de escolha de 

operadoras de longa distância, este atributo foi operacionalizado da seguinte maneira: 

separou-se as empresas em 1) Empresas conhecidas e com marca forte e 2) Empresas 

pouco conhecidas. 

 No grupo de empresas conhecidas, foram apresentadas as operadoras 

concessionárias, que já estavam consolidadas no mercado e que foram as empresas que 

inicialmente começaram a prestar o serviço de longa distância. Estas empresas, em 

Jun/04, detinham 93,2 % da participação total do mercado de longa distância. As 

empresas que formaram este grupo com a respectiva participação de mercado foram: 

Embratel (21%), Telemar (26,6%), Telefônica (24,1%) e  Brasil Telecom (21,5%). 

 Também foi inserida neste grupo a empresa espelho Intelig, devido a sua grande 

exposição na mídia e ao fato de nas entrevistas exploratórias esta empresa ter sido 

mencionada em várias oportunidades. 

No grupo de empresas pouco conhecidas estão as operadoras que não têm 

grande exposição na mídia e que não foram mencionadas em nenhuma entrevista 

exploratória: GVT, Transit, Primeira Escolha, etc. 

Este atributo foi operacionalizado da seguinte maneira: 

• Embratel, Intelig, Telefônica, Telemar, Brasil Telecom. 

• GVT, Transit, Primeira Escolha 
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Como será visto no próximo item, para analisar estes atributos e seus níveis foi 

utilizada a metodologia de análise conjunta, por ter sido identificada como a 

metodologia que mais se adequava o objetivo geral da pesquisa. 

4.3. A análise conjunta 

A análise conjunta é uma técnica de análise multi-variada usada especificamente 

para analisar a preferência entre um conjunto de produtos, através da avaliação de 

utilidade que os consumidores atribuem a cada uma das características do produto 

(HAIR et al,1992, p.392). 

Segundo Aaker (2001, p. 614), o método de análise conjunta é uma ferramenta 

útil para determinar as características a serem oferecidas em produtos/serviços novos ou 

reformulados. A análise conjunta oferece uma medida quantitativa da importância 

relativa de um atributo em comparação com outro. 

O objetivo da análise conjunta é determinar a importância relativa que os 

consumidores dão a atributos relevantes e a utilidade que eles associam aos níveis de 

atributos (MALHOTRA, 2001, p.554). A utilidade total atribuída por cada indivíduo ao 

produto/serviço, que representa a “preferência” total ou o valor total deste 

produto/serviço, pode ser separada em valores de utilidades parciais para cada um dos 

níveis dos atributos escolhidos para representar este produto/serviço (HAIR et al,1992, 

p.393; SIQUEIRA, 1995, p.15). 

Na análise conjunta, ao invés de se dizer que todos os atributos são importantes, 

(o que normalmente aconteceria se o questionamento fosse aberto), o respondente é 

solicitado a fazer um julgamento de substitutibilidade, ou escolha. A questão a ser 

respondida é se uma característica ou atributo é suficientemente desejável a ponto de 

justificar a eliminação de outra ou se um atributo específico deve ser sacrificado 

(AAKER et al, 2001, p.614). 

A premissa básica da análise conjunta é que as pessoas avaliam conceitos por 

meio da soma de suas avaliações sobre os níveis individuais dos atributos. Presume-se 
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ainda que os atributos individuais não sejam excessivamente redundantes e que não 

exista interação entre eles (AAKER et al, 2001, p.621). 

Para Hair et al (1992, p.392), na aplicação da análise conjunta, é assumido que 

os consumidores avaliam suas preferências por um produto/serviço específico, de 

acordo com a sua utilidade total ou com os valores individuais de cada atributo que este 

produto/serviço possui. 

A análise conjunta é utilizada de acordo com Ness ( 1997, apud MONTEIRO e 

LUCAS, 2001) e Hair et al (1992, apud MONTEIRO e LUCAS, 2001) com os 

seguintes propósitos: 

• Identificar as combinações de atributos que oferecem aos consumidores a 

maior utilidade; 

• Avaliar a importância relativa de cada atributo ou característica na avaliação 

de utilidade ou preferência de cada consumidor; 

• Estimar a parcela de mercado baseada nas avaliações dos atributos e seus 

níveis; 

• Segmentar o mercado através de estudo de preferências dos consumidores; 

• Avaliar novos mercados e oportunidades avaliando atributos não explorados. 

Para Green e Wind (1975), a análise conjunta pode ser utilizada quando os 

pesquisadores se deparam com um problema de pesquisa que busca saber o que os 

consumidores realmente desejam de um produto ou serviço. Este tipo de problema tem 

uma estrutura que, de um lado, apresenta alternativas de escolha para os consumidores 

com várias dimensões, isto é, elas são multi-atributo. De outro lado, os consumidores 

devem fazer julgamentos sobre os valores relativos desses atributos de acordo com um 

critério próprio. Isto, de acordo com os autores (GREEN e WIND, 1975) se torna um 

processo complexo devido às inúmeras decisões que os consumidores têm que tomar 

para cada alternativa apresentada.   
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Segundo Green e Wind (1975), a análise conjunta é capaz de separar 

julgamentos gerais em componentes psicológicos e, desta maneira, pode apresentar aos 

pesquisadores informações sobre a importância relativa dos vários atributos de um 

produto ou serviço. 

A escolha da utilização da análise conjunta para este estudo se deve às 

características do estudo: análise do processo de escolha de serviço com multi-atributos 

e possibilidade de analisar o valor relativo de cada atributo para os consumidores, além 

de ser uma técnica ainda pouco utilizada no Brasil. 

4.4. Etapas da Análise Conjunta 

Hair (1992, p.401) sugere um fluxo para o desenvolvimento da análise conjunta. 

Na FIGURA 3 é apresentada uma adaptação simplificada deste fluxo que será utilizada 

como direcionador deste estudo:  

FIGURA 3: Fluxo de desenvolvimento de uma análise conjunta. 

Fonte: Adaptado de Hair et al, 1992, p.393. 

Formulação do Problema de Pesquisa 

Desenho dos estímulos: 
Selecionar e definir os atributos e níveis 

Coleta de dados 

Seleção de Escala 

Avaliação da Confiabilidade e da Validade 

Interpretação e Aplicação dos resultados 
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Preço 

Facilidades de Faturamento 

Benefícios Financeiros 

Marca 

Escolha da Oferta de 
Serviços de Telefonia de 

Longa Distância 
Atendimento ao Cliente 

A seguir, cada um destes passos será analisado com mais detalhes: 

4.4.1. Formulação do problema de pesquisa 

De acordo com Hair (1992, p.403) a análise de decisão do consumidor tem dois 

objetivos distintos: 1) Determinar a contribuição das variáveis e seus níveis na 

determinação das preferências dos consumidores e 2) Estabelecer um modelo válido do 

processo de escolha dos consumidores. Isto significa que o pesquisador deve escolher 

variáveis que realmente estejam de acordo com o processo de escolha dos 

consumidores.  

O pesquisador (Hair et al, 1992, p.393) deve considerar fatores que causem 

efeitos positivos ou negativos no processo de decisão. Deve ainda considerar aqueles 

atributos que realmente diferenciem o bem ou serviço que está sendo analisado.  

Para Malhotra (2001, p.555) ao formular um problema de análise conjunta, o 

pesquisador deve identificar os atributos e os níveis de atributos a serem utilizados na 

construção dos estímulos. Estes atributos devem ser relevantes para influenciar a 

preferência e a escolha do consumidor.  

O modelo conceitual de pesquisa ficou assim definido:  

FIGURA 4 : Modelo Conceitual de Pesquisa 
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O modelo conceitual da pesquisa ilustra o processo de decisão do consumidor ao 

escolher um serviço de telefonia de longa distância. O objetivo geral deste estudo é 

analisar o peso dado a cada um os atributos neste processo. 

A função de utilidade que representa a escolha de uma oferta de serviços de 

telefonia de longa distância é a seguinte: 
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4.4.2. Desenho dos Estímulos 

Ao se fazer a operacionalização dos atributos e de seus níveis, o pesquisador 

deve certificar-se que ambos são comunicáveis e aptos a serem implementados. Para 

serem comunicáveis, os atributos devem ser facilmente entendidos pelos entrevistados e 

serem de fácil avaliação. Por exemplo, avaliar uma fragrância de um perfume só será 

possível se o entrevistado possuir uma amostra desta. (HAIR et al, 1992, p.405) 

Estarem aptos a serem implementados significa que os atributos devem ser 

passíveis de serem colocados em prática, isto é, devem ser atributos que descrevem 

detalhadamente um determinado bem ou serviço e que podem ser precisamente 

transformados em realidade (HAIR et al, 1992, p.405). 

Após a identificação dos atributos importantes, é preciso selecionar os níveis 

adequados destes atributos. Para isso, o pesquisador deve levar em consideração os 
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níveis de atributo que prevalecem no mercado e os objetivos do estudo. A utilização de 

níveis de atributos que estejam fora do intervalo refletido no mercado concorrerá para 

diminuir a credibilidade do trabalho de avaliação, apesar de aumentar a precisão com 

que os parâmetros são estimados. Deve-se então, selecionar níveis de atributos de 

maneira que os intervalos sejam pouco maiores do que os usuais no mercado, mas não 

tão grandes a ponto de causarem impacto adverso na credibilidade do trabalho de 

avaliação (MALHOTRA, 2001, P. 555)  

No Capítulo 3 foi apresentado o referencial teórico e no início deste capítulo foi 

apresentada a metodologia de escolha dos atributos selecionados. Definiu-se, a 

posteriori, os níveis de atributos que melhor definem a oferta de serviços de longa 

distância no Brasil. Dessa forma, chegou-se ao seguinte conjunto de atributos, como já 

apresentado no Item 4.2:  

QUADRO 4: Atributos utilizados na pesquisa. 

Atributos Observações 

Preço Preço médio do serviço de telefonia de longa distância.  

Facilidades de 

Faturamento 

Serviços de conta única, clareza nas informações da conta, facilidades de 

obtenção e pagamento das faturas via internet, informações de como o 

serviço está sendo utilizado pelo cliente através da conta de telefone. 

Atendimento ao 

Cliente 

Presteza na solução de problemas e no recebimento de reclamações, 

facilidade na comunicação entre empresa e cliente, pró-atividade no 

oferecimento de soluções para os clientes. 

Benefícios 

Financeiros 

Descontos por utilização e de oferecimento de benefícios como 

milhagem em companhias aéreas, pontos para serem trocados por bens e 

crédito em faturas futuras. 

Marca Marcas conhecida e marcas pouco conhecida. 

Foram definidos também os níveis de cada um dos atributos e seus respectivos 

valores. Procurou-se identificar níveis de atributos coerentes com o que é oferecido no 
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mercado e com variações suficientes para poderem ser comunicáveis de forma clara 

para os respondentes. Os níveis dos atributos são apresentados no QUADRO 5: 

QUADRO 5: Atributos e Níveis de Atributos utilizados na pesquisa. 

Atributos É variável 
dummy? 

Número 
de Níveis 

Níveis 

Preço Não 3 

• R$ 0,57 / min. 

• R$ 0,66 / min. 

• R$ 0,75 / min. 

Facilidades de 

Faturamento 
Sim 2 

• Conta única, clareza nas informações, pagamento 

via internet. 

• Contas separadas, sem clareza nas informações, 

pagamento só no banco. 

Atendimento 

ao Cliente 
Sim 2 

• Atendimento ao cliente de boa qualidade, 

presteza para resolver problemas. 

• Atendimento ao Cliente com baixa qualidade e 

dificuldades em resolver problemas. 

Benefícios 

Financeiros 
Sim 2 

• Planos de desconto e programas de fidelização 

• Sem benefícios financeiros como descontos e 

programas de fidelização 

Marca Sim 2 

• Embratel, Intelig, Telefônica, Telemar, Brasil 

Telecom  

• GVT, Transit, Primeira Escolha, AT&T. 

Dessa forma, tem-se 3 x 2 x 2 x 2 x 2 = 48 estímulos diferentes. 

Para fins de processamento dos dados, categorizou-se os cinco atributos 

considerados como variáveis da seguinte forma:  facilidades de faturamento, 
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atendimento ao cliente, benefícios financeiros e marca – discreta e preço – inversamente 

linear6.  

De acordo com Malhotra (2001, p.556), existem duas abordagens para a 

construção dos estímulos: abordagem emparelhada, onde os entrevistados avaliam dois 

atributos de cada vez e a abordagem de perfil pleno, onde o pesquisador constrói perfis 

completos do bem ou serviço que deseja pesquisar. 

Segundo Green e Srinivasan (1978), a vantagem de se utilizar a abordagem de 

perfil pleno é a capacidade de melhor descrever a realidade dos estímulos, definindo 

níveis para cada um dos atributos e possibilitando o cálculo a correlação entre os 

fatores; e a principal desvantagem é a necessidade de uma maior análise das alternativas 

pelos respondentes, o que pode fazer com que estes simplifiquem suas respostas 

ignorando variações nos atributos que eles consideram pouco importantes.  

Para contextos onde a correlação entre os atributos é grande e o número de 

atributos é pequeno, a abordagem de perfil pleno é a mais recomendada (GREEN e 

SRINIVASAN, 1978). 

A abordagem e perfil pleno é mais utilizada devido: 1) à possibilidade de melhor 

representar a realidade; 2) a tarefa de avaliação do conceito pode empregar tanto uma 

escala ordinal como de ranqueamento; 3) a necessidade de se fazer menos julgamentos 

do que as outras abordagens e; 4) pela sua habilidade de reduzir o número de 

comparações através do uso de planejamentos fatoriais fracionários (HAIR et al, 1992, 

p.412; AAKER et al, 2001, p. 618). 

O número de estímulos pode ser reduzido pela aplicação de planejamentos 

fatoriais fracionários. Uma classe especial de planejamento fracionários, chamada de 

quadros ortogonais, permite a estimação eficiente de todos os efeitos principais de 

interesse de uma base não-correlacionada (MALHOTRA, 2001, p. 556). Um quadro 

ortogonal é um subconjunto de todas as possíveis combinações que ainda permite a 
                                                
6 A variável preço foi considerada como inversamente linear dado que a relação esperada entre esta 
variável e a atitude global  de uma oferta de serviços é que menores níveis de preço gerem maiores níveis 
de preferência para os consumidores. 
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estimação dos valores parciais dos atributos em questão. As interações, em que os 

valores parciais de um fator dependem do nível de outro fator, são assumidas como 

desprezíveis (SPSS, 1997). 

Neste estudo, foram definidas 48 combinações diferentes de estímulos, que após 

o arranjo ortogonal, foram reduzidos para oito estímulos, utilizando-se o módulo 8.0 do 

software SPSS 13. 

4.4.3. Coleta de Dados 

A apresentação dos estímulos para a abordagem de perfil pleno pode ser feita 

pelo método da descrição verbal, em que os entrevistados recebem n cartões de 

estímulos, cada cartão definindo níveis específicos para cada atributo. Ao entrevistado é 

solicitado que dê uma resposta para cada cartão, de acordo com uma escala, ou que 

coloque os cartões em uma ordem de preferência (GREEN e SRINIVASAN, 1978). 

A ordem dos atributos em cada cartão pode causar um viés nas respostas dos 

entrevistados. Para reduzir esse viés, pode-se fazer uma alteração aleatória na ordem dos 

atributos, para cada grupo de respondentes, porém mantendo a ordem de todos os 

atributos nos cartões para um mesmo entrevistado (GREEN e SRINIVASAN, 1978). 

A escolha do método de coleta de dados está intrinsecamente ligada à facilidade 

que o pesquisador tem de realizar a tarefa.  Para o autor, a coleta de dados pode ser feita 

por entrevistas pessoais, por telefone e por e-mail. No passado, em que não existiam as 

facilidades de entrevistas por computador, o método mais comum era a entrevista 

pessoal (HAIR et al, 1992, p.403). 

De acordo com Wittink e Cattin (1989), a coleta de dados pode ser realizada 

através de entrevistas pessoais, métodos auxiliados pro computador, questionários via e-

mail, entrevistas pelo telefone ou uma combinação destas. Neste estudo, foram adotadas 

duas formas de coleta de dados: entrevista individual através da Internet, em que o 

entrevistado foi convidado a responder um questionário enviado via e-mail e entrevista 

pessoal, em que o entrevistado foi convidado a preencher um questionário impresso. 
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Embora no método de entrevista via e-mail haja a possibilidade de viés nos resultados, 

uma vez que a amostra foi reduzida àqueles entrevistados que possuem acesso a 

Internet, este método foi escolhido pela facilidade com que os estímulos podem ser 

apresentados aos entrevistados. Os respondentes foram convidados a julgar, de acordo 

com suas preferências, as oito combinações de ofertas apresentadas. 

Foram criadas duas versões do questionário, em que as mesmas ofertas foram 

apresentadas com ordenações distintas, minimizando assim possíveis vieses que possam 

acontecer nas respostas, como alertaram Green e Srinivasan (1978). O questionário 

completo em suas duas versões é apresentado no anexo V. 

A seguir, um exemplo de estímulo utilizado no questionário deste estudo: 

FIGURA 5 : Exemplo de estímulo utilizado no questionário. 

Alternativa 1 

Preço R$ 0,75 / min 

Facilidades de 
Faturamento 

Contas separadas, sem clareza nas 

informações, pagamento só no banco  

Atendimento 
ao Cliente 

Boa qualidade e presteza para resolver 

problemas  

Benefícios 
Financeiros 

Planos de desconto e programas de 

fidelização 

Marca 
 

De acordo com Aaker (1996), podem acontecer imprecisões nos resultado caso o 

atributo marca seja medido apenas pelo nome da marca. Em vários casos, e em especial 

no mercado de telefonia, onde os números de escolha da prestadora de serviços têm um 

significado próprio, o nome e o reconhecimento da marca estão intrinsecamente ligados 

a uma simbologia e a certos elementos visuais, como o logotipo da empresa. Para 
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reduzir a possibilidade de imprecisões nos resultados, as empresas foram representadas 

por seus respectivos logotipos. 

4.4.4. Seleção de Escala 

A mensuração dos resultados de preferência dos entrevistados pode ser realizada 

de forma não-métrica (ex. ranqueamento dos estímulos) ou de forma métrica (ex. 

classificação do estímulos ). (MALHOTRA, 2001, p.557).  

A vantagem da forma métricas é a maior quantidade de informações que podem 

ser obtidas, como por exemplo, a “distância” entre as avaliações de cada um dos 

estímulos apresentados (GREEN e SRINIVASAN, 1978). As escalas métricas são mais 

fáceis de serem aplicadas e analisadas e permitem a estimação conjunta através de 

regressão multivariada. (HAIR et al, 1992, p.403). 

Nesta dissertação foi utilizada uma escala tipo Likert, com cinco pontos, onde o 

número 1 representa “Certamente Não Compraria” e o número 5 representa 

“Certamente compraria”, como mostra a FIGURA 6. 

FIGURA 6 : Representação da escala Likert. 

1 

Certamente não 

compraria 

2 

Provavelmente 

não compraria 

3 

Talvez compraria 

Talvez não compraria 

4 

Provavelmente 

compraria 

5 

Certamente 

compraria 

Escolheu-se a mensuração por escala de cinco pontos, para este estudo. 

Verificou-se também que o método de coleta de dados a ser utilizado neste estudo 

(Internet e questionários impressos) permite tal configuração. 
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4.4.5. Avaliação da Confiabilidade e da Validade 

O modelo de análise conjunta pressupõe que a preferência pode ser modelada 

por meio da inclusão de utilidades associadas nos níveis dos atributos, e que elas podem 

ser estimadas com base em dados de perfil geral ou de substitutibilidade. Segundo 

Aaker et al (2001, p. 619), existem diversas indicações de que esse modelo apresenta 

um nível substancial de validade.  

Para se avaliar a confiabilidade e a validade dos resultados de uma análise 

conjunta deve-se avaliar a aderência do modelo estimado medido através da correlação 

R de Pearson (MALHOTRA, 2001, p.557, GREEN E SRINIVASAN, 1978, HAIR et al, 

1992, p.420). O R de Pearson indica a correlação entre os valores reais e os valores 

estimados pelo modelo.  

4.4.6. Interpretação e Aplicação dos resultados 

A forma mais comum de interpretação dos resultados na análise conjunta é a 

estimação das utilidades de cada nível de atributo, e dos pesos da importância relativa 

de cada atributo no processo de escolha (HAIR, 1998). 

A utilidade de cada nível pode ser obtida comprando-se o resultado de cada nível 

de atributo em relação aos demais, e repetindo-se este procedimento para cada um dos 

atributos. O peso da importância relativa de cada atributo é calculado com base nos 

intervalos das utilidades de cada nível de atributo (MALHOTRA, 2001, p. 559). 

Foi possível gerar as utilidades dos níveis de cada um dos atributos testados e a 

importância relativa de cada atributo para a decisão de escolha do consumidor de 

serviços de longa distância. Os resultados estão descritos no capítulo 5, a seguir. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo será feita a análise estatística dos dados obtidos com a aplicação 

do questionário e a discussão dos resultados frente às evidências encontradas. Primeiro 

apresenta-se um delineamento da amostra, através da descrição do perfil sócio-

demográfico e algumas características comportamentais dos respondentes. A seguir 

apresenta-se a confiabilidade acerca dos dados coletados. Em seguida, serão discutidos 

os resultados encontrados e a avaliação das preferências do consumidor, desenvolvidas 

a partir dos dados coletados. 

Dos 144 questionários obtidos, 4 foram descartados por conter observações em 

branco ou a repetição da mesma reposta em todos os estímulos. 

5.1. Perfil da Amostra 

A pesquisa foi realizada de duas formas: 1) pela Internet, através da distribuição 

de e-mails, e 2) através de questionários escritos, distribuídos para alunos de cursos de 

pós-graduação. 

  A TABELA 4 apresenta o perfil da amostra quanto a aspectos sócio-

demográficos. 

 

TABELA 4: Estatística descritiva da amostra 

 Observação Proporção 
 Masculino 51,4% 

Sexo Feminino 47,9% 
 Não Respondeu 0,7% 

 Total 100% 
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 Observação Proporção 
 Até 18 anos 0 % 
 De 19 a 24 anos 16,4% 

 De 25 a 30 anos 19,3% 

Faixa Etária De 31 a 40 anos 36,4% 
 De 41 a 50 anos 17,9% 
 De 51 a 60 anos 7,9% 
 Mais de 60 1,4% 

 Não respondeu 0,7% 

 Total 100% 
 Primeiro Grau 0,0% 
 Segundo Grau 12,1% 

Grau de Escolaridade Nível Superior 52,9% 
 Pós-graduado 34,3% 

 Não respondeu 0,7% 

 Total 100% 

 Até R$ 800,00 5,7% 
 De R$800,00 a R$1.500,00 15,0% 
 De R$1.501,00 a R$3.000,00 31.4% 

Renda De R$3.001,00 a R$6.000,00 25,0% 

 Acima de R$6.000,00 22,1% 

 Não respondeu 0,7% 

 Total 100% 
 Moro com meus pais/parentes 30,7% 

 Moro sozinho com amigos 19,3% 

Estágio da vida Moro com meu cônjuge (sem filhos) 13,6% 
 Moro com meu cônjuge (com filhos) 35,7% 
 Não respondeu 0,7% 

 Total 100% 

Analisando-se os dados apresentados na TABELA 4, verifica-se um equilíbrio 

entre homens e mulheres e uma distribuição uniforme para as faixas de 19 a 24, 25 a 30 

e 41 a 50 anos com aproximadamente 17% dos entrevistados em cada faixa e um 

destaque maior para a faixa de 31 a 40 anos com 36,4 % do total. Quanto à escolaridade, 

a distribuição entre pessoas com curso de graduação ou pós-graduação somou 87% da 

amostra. Quanto à renda, 47,1% declararam ser superior a R$ 3.000,00 sendo que 
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22,1% declararam ter renda superior a R$6.000,00. Constata-se que a base de 

respondentes situa-se em condição sócio-econômica superior à média nacional, 

apresentando uma elitização da amostra. 

Esse viés da amostra pode ser explicado pela forma e local onde as entrevistas 

foram realizadas, isto é, parte dos dados foi coletada através da Internet, e parte dos 

dados foi coletada em universidades, através de questionários impressos. Deve-se, pois, 

levar em consideração o perfil da amostra apresentado anteriormente, sempre que forem 

analisados os resultados encontrados neste estudo. 

Quanto aos dados comportamentais a respeito do uso dos serviços de longa 

distância, destaca-se que 33,6% dos entrevistados utilizam-se deste tipo de serviço duas 

ou mais vezes por semana. 

TABELA 5: Utilização dos serviços de longa distância 

 Observações Proporção 
 Mais de 5 vezes 12,9% 
 De 2 a 5 vezes 20,7% 

Utilização por Semana De 1 a 2 vezes 30,0% 
 Menos de 1 vez 26,4% 
 Não utiliza o serviço 9,3% 
 Não respondeu 0,7% 

 Total 100% 

Uma parte da amostra declarou não utilizar os serviços de longa distância. Estes 

respondentes foram mantidos na pesquisa uma vez que este tipo de metodologia pode 

ser utilizado para prever o comportamento do consumidor para serviços que ele não 

utilize, porém conheça os atributos e seus níveis.  

Observou-se que a maior parte dos entrevistados origina suas ligações de longa 

distância na área de concessão número 1, onde atuam Telemar, Embratel e Intelig, o que 

justifica a escolha destas operadoras pela quase totalidade dos respondentes (95,8%). 
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Quanto à utilização de planos alternativos, obteve-se a parcela de 23,1% dos 

respondentes, quando lhes foi perguntado se utilizavam ou não algum plano alternativo 

de desconto ou de fidelidade.  

Quanto ao motivo da utilização de determinada operadora, embora o índice de 

respostas tenha sido baixo, os resultados encontrados corroboram os atributos 

escolhidos na pesquisa qualitativa, uma vez que não surgiram novos atributos em 

quantidades significativas que justificassem sua inclusão no estudo em questão. 

5.2. Confiabilidade dos dados 

De acordo com Hair (1992, p.406), uma questão que afeta diretamente a 

confiabilidade do modelo estimado é o número de estímulos utilizado na pesquisa. O 

número mínimo de estímulos que deve ser utilizado é dado pela seguinte expressão: 

número mínimo de estímulos = número total de níveis de todos os atributos – número de 

atributos + 1. 

Neste estudo, foram apresentados cinco atributos, sendo que um deles com três 

níveis e os outros quatro com dois níveis cada, totalizando (1*3 + 4*2 = 11) onze níveis. 

Desse modo, o número mínimo de estímulos deve ser 11-5+1 = 7. Para este estudo 

foram utilizados oito estímulos diferentes. 

Na análise conjunta, os coeficientes R de Pearson e Tau de Kendall, são 

apontados (HAIR, 1992, p.420; SPSS, 1997, GREEN E SRINIVASAN, 1978) como 

indicadores da aderência do modelo à realidade. Estes coeficientes são calculados para 

cada um dos respondentes e, quando próximos de 1, indicam haver uma alta correlação 

entre as preferências observadas e estimadas. 

No estudo realizado, os coeficientes encontrados foram elevados (R de Pearson 

= 0,982 com nível de significância de 0,00001 e Tau de Kendall = 1,00 com nível de 

significância de 0,0003), o que indica que há indícios de que o modelo é aderente à 

realidade, levando-se em consideração o tamanho e as características sócio-

demográficas da amostra. 
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5.3. Resultados obtidos 

A saída do software SPSS utilizada para a análise dos dados está apresentada no 

Anexo VI. 

O GRÁFICO 2 ilustra como os pesos relativos a cada um dos atributos foram 

distribuídos.  Observa-se que embora o atributo preço tenha obtido o maior peso na 

decisão, os atributos serviço ao cliente e facilidades de faturamento tiveram pesos 

significativos neste processo. 

GRÁFICO 2 : Pesos relativos dos atributos de uma oferta de serviços de longa 

distância. 

O maior peso dado ao atributo preço pode ser explicado à luz dos conceitos 

sobre preço apresentados por Nagle e Holden (1995, apud KOTLER, 1998, p.439), que 

afirmam que consumidores de produtos em mercados onde não existe um produto 

exclusivo, onde existem vários concorrentes conhecidos para o mesmo tipo de serviço e 

onde os produtos são facilmente comparáveis, tendem a ter acentuada sensibilidade ao 

preço. 
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Os pesos atribuídos aos atributos de serviços agregados (atendimento ao cliente 

e facilidades de faturamento) foram avaliados como relevantes pelos respondentes. Esse 

resultado está alinhado com os estudos de Johnson e Sirikit (2002) e Zülzke (1997 apud 

GREGÓRIO E CHAUVEL, 2002), que concluíram que empresas que possuem um 

serviço ao cliente de elevada qualidade foram também relacionadas como empresas que 

possuíam uma elevada intenção de compra futura, além de conseguirem diferenciar a 

empresa frente aos concorrentes.  

O resultado encontrado para o atributo atendimento ao cliente pode ser reflexo 

da ocorrência acentuada de problemas nos serviços de telefonia atualmente encontrados, 

como pode ser observado no número de reclamações deste setor nos órgãos de defesa do 

consumidor.  

O atributo marca obteve o menor peso dentre todos os atributos. Isso pode ser 

explicado pelo fato de os serviços de telefonia de longa distância terem se tornado 

commodities no mercado, fazendo com que a diferenciação entre as opções se torne 

reduzida e onde o valor da marca, que poderia representar uma diferença de qualidade 

no processo de escolha, se torne um atributo com pouca relevância. 

Em produtos ou serviços onde a compra em si não é importante, onde o preço 

não é expressivo e onde o serviço é simples, o envolvimento do consumidor tende a ser 

baixo, isto é, nem sempre se procura informações extensivas a respeito da marcas, não 

se avalia as características dos produtos e as decisões sobre que marca comprar passam 

a ser irrelevantes (KOTLER, 1998, p.179; CHURCHILL e PETER, 2003, p.146). 

A pouca relevância do atributo marca está em discordância com o que afirmam 

Nanji e Parsons (1997), Berry (2000) e Urdan (2001), que uma marca forte, que 

represente segurança, influencia de maneira acentuada a preferência dos consumidores 

em suas intenções de compra. O fato de não se ter utilizado apenas uma marca para cada 

estímulo, e sim um conjunto de marcas conhecidas e um conjunto de marcas 

desconhecidas pode ter influenciado este resultado.  
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Outro fator que pode ter contribuído para o baixo valor do atributo marca é a 

quase inexistência de barreiras para a mudança de fornecedor, no modelo de serviços 

utilizado no Brasil. Para que um consumidor mude de fornecedor, basta que ele escolha 

outro código de operadora. Como os fatores que dão visibilidade a esta mudança (fatura, 

serviços ao cliente, por exemplo), e que poderiam ser fatores de restrição à mudança de 

fornecedor, estão dissociados do ato de escolha da operadora, estas barreiras 

praticamente não existem. Sem barreiras de mudança, o atributo pode deixar de ser 

relevante para o consumidor. 

Além dos fatores expostos acima, um outro fator pode ter contribuido para que o 

atributo marca tenha sido avaliado como pouco relevante. A forma como o serviço de 

telecomunicações é oferecido, onde o serviço é utilizado em um primeiro momento e o 

pagamento por este serviço só é realizado algum tempo depois, faz com o que o risco de 

não cumprimento do acordo comercial seja percebido como sendo da empresa e não do 

consumidor. Sem a percepção do risco, as associações marca / segurança e marca / 

confiabilidade podem deixar de ter relevância para o consumidor. 

O atributo benefício financeiro obteve peso reduzido, o que contradiz de certa 

forma a importância dada ao atributo preço. Uma vez que o preço pode ser 

conseqüência do benefício financeiro obtido com planos de desconto, por exemplo, o 

peso encontrado para este atributo deveria estar alinhado com o peso encontrado para o 

atributo preço. Essa discrepância pode ser explicada pela dificuldade que os 

consumidores têm de entender o mecanismo de precificação dos serviços de ligações de 

longa distância e as vantagens que podem ser obtidas com os planos de desconto e de 

fidelização oferecidos pelas empresas. 

A análise conjunta permite estimar os valores parciais das utilidades de cada um 

dos níveis de atributos presentes na oferta de serviços de longa distância. A seguir será 

feita uma análise dos valores de utilidade de cada atributo. 



 60

GRÁFICO 3: Utilidade dos níveis do atributo preço. 

As utilidades parciais do atributo preço variam de acordo com uma constante B 

= -0,5147, significando que o aumento de uma unidade de um nível de preço, a utilidade 

parcial deste atributo decresce em 0,5147 unidades.  

A seguir são mostrados os gráficos com as utilidades dos níveis dos atributos 

atendimento ao cliente, facilidades de faturamento, benefícios financeiros e marca. 

GRÁFICO 4 : Utilidade dos níveis do atributo atendimento ao cliente. 
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GRÁFICO 5 : Utilidade dos níveis do atributo facilidade de faturamento. 

 

 

GRÁFICO 6: Utilidade dos níveis do atributo benefícios financeiros. 
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GRÁFICO 7: Utilidade dos níveis do atributo marca. 

Ressalta-se nos GRÁFICOS 4, 5, 6 e 7, a diferença de amplitude entre as 

utilidades dos níveis dos atributos. Para os atributos atendimento ao cliente e facilidades 

de faturamento, esta amplitude foi de 0,971 e 1,007 respectivamente; enquanto que para 

os atributos benefícios financeiros e marca, a amplitude foi de 0,439 e 0,331 

respectivamente. Estes resultados corroboram os pesos relativos dos atributos 

encontrados na análise e realçam a importância dos serviços agregados (atendimento ao 

cliente e facilidades de faturamento) no processo de escolha das operadoras de longa 

distância. 

Neste Capítulo, foram apresentados os resultados empíricos da pesquisa, usando-

se o referencial teórico levantado no Capítulo 3 como suporte e fazendo referência aos 

dados mercadológicos levantados no Capítulo 2. O resultado desta análise encontra-se 

no próximo capítulo, onde serão apresentadas considerações finais e algumas limitações 

deste estudo, suas implicações gerenciais e as sugestões para pesquisas futuras. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. Conclusões gerais 

O modelo de escolha dos prestadores de serviços de longa distância implantados 

no Brasil, cujas peculiaridades o tornam único, apresenta um cenário ainda pouco 

estudado no que diz respeito ao comportamento do consumidor. Esta dissertação buscou 

avaliar o comportamento do consumidor no processo de escolha da prestadora de 

serviços de longa distância, analisando a importância relativa dos principais atributos 

presentes em uma oferta deste tipo de serviço e a influência destes sobre a escolha do 

consumidor. 

Os atributos que foram utilizados como variáveis no estudo foram suportados 

pela revisão da literatura (PARASURAMAN et al, 1991; URDAN,2001; TREACY e 

WIERSEMA, 1993; MONTEIRO e LUCAS, 2001; BERRY E PARASURAMAN, 

1991 ; JOHNSON e SIRIKIT, 2002 ) e corroborados pelas entrevistas qualitativas  

realizadas com usuários dos serviços e profissionais da área. 

Utilizou-se o método de análise conjunta como procedimento empírico. Hair 

(1992, p.392) justifica a adoção da análise conjunta para analisar a preferência entre um 

conjunto de serviços, através da avaliação de utilidade que os consumidores atribuem a 

cada uma das características do serviço. 

 Os resultados mostraram que, embora o preço tenha alcançado a maior 

importância relativa, os atributos Serviço ao Cliente e Facilidades de Faturamento 

obtiveram valores muito próximos ao Preço e bem acima do atributo Marca. 

Estes resultados mostram que para os consumidores, preço e serviços agregados 

são igualmente importantes na escolha de uma operadora de serviços de longa distância. 

Esse resultado contrapõe-se em parte ao esforço que as operadoras realizaram para 

destacar a identidade de suas marcas e na guerra de preços que ainda travam, ignorando 
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de certa forma os atributos de Serviços Agregados que podem ser oferecidos aos 

clientes. 

Esse estudo mostrou que, em um mercado onde as barreiras para a mudança de 

fornecedor são praticamente inexistentes e onde os serviços podem ser classificados 

como commodities, a diferenciação pela marca torna-se difícil de ser obtida. O estudo 

mostrou também que atributos que agregam valor ao serviço como Facilidade de 

Faturamento e Atendimento ao Cliente também são considerados importantes para o 

consumidor. 

6.2. Implicações do estudo 

Essa dissertação contribuiu com evidências empíricas sobre o tema 

comportamento do consumidor, especialmente em experiências onde o custo de troca de 

fornecedores é inexistente.  

A utilização do método de análise conjunta como procedimento de análise dos 

dados deve ser destacada como contribuição desta dissertação, uma vez que aplicações 

deste método ainda são escassas neste tipo de estudo. 

Sob o aspecto empírico, este estudo forneceu insight para os fornecedores de 

serviços de longa distância nacional, devendo porém, expandir a base de pesquisa para 

poder generalizar os resultados encontrados.  

6.3. Limitações do estudo 

Algumas limitações se fizeram presentes neste estudo. A pesquisa restringiu-se 

ao mercado de telefonia de longa distância fixa, o que limita a possibilidade de 

generalização do estudo em questão. 

Outra limitação que se fez presente diz respeito ao processo de levantamento 

conduzido no processo empírico deste estudo. As restrições de área geográfica e público 
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alvo reduzem a diversidade sócio-econômica e cultural necessária para que o estudo 

possa ser generalizado para toda a população brasileira. O público alvo da pesquisa 

destacou uma parcela da população com um nível cultural mais alto do que a maioria da 

população brasileira, o que deve ser levado em consideração nas análises realizadas a 

partir deste estudo. 

Quanto à utilização da análise conjunta para estudos de preferência do 

consumidor e avaliação de atributos relevantes, Malhotra (2001, p.562) afirma que, 

neste método, supõe-se que os atributos importantes de um produto possam ser 

identificados. Além disso, admite-se que os consumidores avaliem as alternativas de 

escolha em termos destes atributos e façam compensações. Entretanto, em situações em 

que a imagem ou o nome da marca é importante, os consumidores podem não avaliar as 

marcas ou as alternativas em termos de atributos. Assim, mesmo que os consumidores 

considerem os atributos de um produto, o modelo de compensações pode não ser uma 

boa representação do processo de escolha (MALHOTRA, 2001, p.562). 

Um estudo de Hutchinson e Alba (1991, apud RIQULEME, 2001) mostrou que 

os consumidores normalmente exageram no número de atributos que eles usam para 

escolher um produto e alocam de forma errônea os pesos dados a estes atributos o que 

leva à conclusões enviesadas nos estudos de previsão de demanda dos produtos e 

serviços. Neste estudo, ao se fazer a pesquisa exploratória para a definição dos atributos, 

tal situação não ocorreu, uma vez que os entrevistados levantaram um número pequeno 

de atributos, independente do tipo de entrevistado (consumidor ou especialista da área).  

No estudo de Wittink et al (1982), os autores fazem um alerta quanto à 

possibilidade de variação do peso dos atributos dependendo do número de níveis que 

cada atributo apresenta. Neste estudo houve a preocupação de, quando possível, manter 

todos os atributos com o mesmo número de níveis, a fim de evitar tal variação. 

Deve-se levantar como limitação do estudo a não utilização de holdout cases 

para avaliar da comfiabilidade modelo. Embora os estímulos gerados para os holdout 

cases não façam parte do cálculo das utilidades de cada nível de atributo, tais estímulos 

podem ser mais apropriados para medir a aderência do modelo à realidade. 
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6.4. Sugestões para pesquisa futura 

Como foi dito no Capítulo 4 ítem 3, presume-se que os atributos individuais 

utilizados na análise conjunta não sejam excessivamente redundantes e que não haja 

interação entre eles (AAKER et al, 2001, p.621). Caso haja interação entre dois 

atributos, poderá haver uma relação de causa e efeito entre eles, o que tornaria o 

resultado da análise enviesado. Outra interação que pode existir é que a combinação 

entre dois atributos pode ser mais bem avaliada do que cada um dos atributos 

separadamente. Isso também contribuiria para que o resultado da análise sofresse um 

viés. Dessa forma, uma sugestão para pesquisas futuras é avaliar as relações causais que 

podem existir entre os atributos.  

Para efeitos de operacionalização de variáveis, alguns conceitos bastante 

distintos entre si foram agrupados em atributos abrangentes, como foi o caso de serviços 

ao cliente e de facilidades de faturamento. A fim de definir, dentro destes atributos, 

quais são aquelas características que os consumidores creditam maior valor, faz-se 

necessário um novo estudo específico de cada um destes atributos. 

O foco deste trabalho foi o mercado de telefonia de longa distância, porém, com 

a disseminação da telefonia móvel, será interessante replicar tal estudo para este 

mercado específico. 

Finalmente, sugere-se o aprofundamento nas pesquisas sobre o comportamento 

do consumidor em ambientes semelhantes, verificando-se a existência da relação entre a 

facilidade de mudança do fornecedor de serviços e a perda de importância do atributo 

marca. 



 67

REFERÊNCIAS 

AAKER, David. A., KUMAR, V., DAY, George. S., Pesquisa de marketing (tradução 

da 6ª edição). São Paulo, Editora Atlas, 2001. 

ALFINITO, Solange. (2002) Determinação de atributos de preferência do 

consumidor na escolha de uma  instituição  de  ensino  superior  no  Distrito  

Federal. Brasília: Dissertação de Mestrado, UCB, 2002.  

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. Índices. 

Disponível em www.anatel.gov.br – Acesso em 13 de Abril de 2005. 

______- Resolução nº 86, de 30 de dezembro de 1998 - Regulamento de Numeração 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado. Disponível em www.anatel.gov.br – 

Acesso em 13 de Abril de 2005. 

BERRY, LEONARD L., Cultivating service brand equity. Academy of Marketing 

Science, Vol.28, No.3, Winter, pp.128-137, 2000. 

______; PARASURAMAN, A. Marketing services: competing through quality. New 

York. Free Press, p. 136-142, 1991. 

BEN-AKIVA, M ; LERMAN, S , Discrete Choice Analysis: Theory and Applicationa 

to Travel Demand. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 

BRASIL, Vinícius Sittoni, Sistemas de Serviços: um enfoque no processo de escolha do 

consumidor. In: XXVI ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS–

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2002, Salvador. Anais do XXVI 

Encontro Nacional de Programas de Pós–graduação em Administração. Rio 

de Janeiro: Anpad, 2001. 

CARRIERI, A.P ; RODRIGUES S.B. As Transformações nas Significações Culturais 

em uma Empresa de Telecomunicações: De Empresa Pública a Filial Privada. In: 

XXV ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS–GRADUAÇÃO 

EM ADMINISTRAÇÃO, 2001, Campinas. Anais do XXV Encontro Nacional 



 68

de Programas de Pós–graduação em Administração. Rio de Janeiro: Anpad, 

2001.  

______. As Metáforas de Identidade de uma Empresa de Telecomunicações antes e 

depois de sua Privatização. In: XXV ENCONTRO NACIONAL DE 

PROGRAMAS DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2001, 

Campinas. Anais do XXV Encontro Nacional de Programas de Pós–graduação 

em Administração. Rio de Janeiro: Anpad, 2001. 

CESAR C.; SILVA C. L. M. Identidade Organizacional: O Caso Telepar Brasil 

Telecom In: XXV ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS–

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2002, Salvador. Anais do XXV 

Encontro Nacional de Programas de Pós–graduação em Administração. Rio 

de Janeiro: Anpad, 2002.  

CHURCHILL, Gilbert A.; PETER,  J. Paul . Marketing: criando valor para os 

clientes. São Paulo: Saraiva, 2003. 

ELLIOTT, Kevin M. e ROACH, David W. Are consumers evaluating your products the 

way you think and hope they are? The Journal of Consumer Marketing, Spring, 

vol.8, No. 2, pp.5 -14, 1991. 

EMBRATEL – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. Disponível em 

www.embratel.com.br – Acesso em 18 de Abril de 2005. 

ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS–GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO, XXV, 2001, Campinas. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: 

Anpad, 2001, 1 CD-ROM. 

ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS–GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO, XXVI, 2002, Salvador. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: 

Anpad, 2002, 1 CD-ROM. 

ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS–GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO, XXVII, 2003, Atibaia. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: 

Anpad, 2003, 1 CD-ROM. 



 69

ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS–GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO, XXVIII, 2004, Curitiba. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: 

Anpad, 2004, 1 CD-ROM. 

ENGELBERG , Applying Conjoint Analysis to Social Advertisements. Advances in 

Consumer Research, vol.19, pp.696-704, 1992. 

GREEN, Paul E.; SRINIVASAN V. Conjoint analysis in consumer research: Issues and 

Outlook, Journal of Consumer Research, vol.5, Sept, pp.103-123, 1978. 

______.______. Conjoint analysis in Marketing: New Developments with Implications 

for Research and Practice, Journal of Marketing, vol.5, Oct, No.54,   pp.3-19, 

1990. 

______. WIND, Y. New way to measure consumers’ judgments. Harvard Business 

Review, July – August, pp 107-117, 1975. 

GREGÓRIO, Renato R. e CHAUVEL, Marie Agnes, Serviços de Atendimento aos 

Consumidores: Posição na Organização e Contribuição em Decisões  

Empresariais. Um Estudo Comparativo em Duas Empresas da Indústria 

Farmacêutica. In: XXV ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS–

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2002, Salvador. Anais do XXV 

Encontro Nacional de Programas de Pós–graduação em Administração.. Rio 

de Janeiro: Anpad, 2002.  

GUSTAFSSON, A.; EKDAHL F; BERGMAN B. Conjoint analysis: a useful tool in the 

design process. Total Quality Management, Vol. 10, No.3, pp.327 - 343, 1999. 

HAIR, J.; ANDERSON, R.E.; TATHAN, R.L.; BLACK, W.C. Multivariate Data 

Analysis with Readings, 3 ed., Maxell Macmillan Publishing, Singapore, 1992. 

INTELIG – Disponível em www.intelig.com.br – Acesso em 18 de Abril de 2005. 

JOHNSON Willian C. e SIRIKIT Anuchit; Service quality in the Thai 

telecommunication industry: A tool for achieving a suistainable competitive 

advantage. Management Decision, No. 40; pp. 693-701, 2002. 



 70

KAUL, A.; RAO, V.R. Research for product positioning and design decisions: Na 

integrative review. International Journal of Research in Marketing, No. 12; pp. 

293-320, 1995. 

KEVIN, Mason; BEQUETTE, Joyce. Product experience and consumer product 

attribute inference accuracy. The Journal of Consumer Marketing, Spring, 

vol.15, No. 4, pp. 12 - 24, 1998. 

KOTLER, P. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e 

controle, 5ª Ed., São Paulo, Editora Atlas, 1998. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3ª Ed., 

Porto Alegre, Bookman, 2001. 

METHA, Nitin; RAJIV, Surendra e SRINIVASAN, Kannen, Price uncertainty and 

customes sersch: a structural model of consideration set formation. Marketing 

Science. Winter , vol. 22, no.1, pp. 58-84, 2003   

MONTEIRO, Diogo M.S ; LUCAS, Maria R.V. Conjoint measurement of preferences 

for traditional cheese in Lisbon. British Food Journal; Vol. 103, No. 6; pp. 414 – 

424, 2001. 

NANJI, Zaiba ; PARSONS, Kirk. So many Choices. Telephony, no.:233, Jul 14, pp.34-

36, 1997. 

PADILHA, Marcos L. Análise Setorial: O Futuro das Telecomunicações, São 

Paulo: Gazeta Mercantil, 2003. 

PAIVA, Fernando. Dias e minutos contados. Teletime Revista Eletrônica. Rio de 

Janeiro. N. 78. Ano 8 Julho 2005. Disponível em 

www.teletime.com.br/teletime/revista/78/longadistancia.htm – Acesso em 20 de 

Setembro de 2005. 

PARASURAMAN, A.; BERRY, Leonard L. e ZEITHAML, Valarie A. Understanding 

Customer Expectations of Service. Sloan Management Review; Spring, Vol. 32, 

No. 3; pp. 39 – 48, 1991. 



 71

PAUWELS, Koen, HANSSENS, Dominique M, SIDDARTH, S. The long-term effects 

of price promotions an category incidence, brand choice and purchase quantity. 

Journal of marketing Research, Nov , N. 39 , Vol. 4, pp. 421-439, 2002. 

POTSCH, José Roberto.  Televisão por assinatura: medida da utilidade dos atributos 

que influenciam as escolhas dos consumidores. Rio de Janeiro: Dissertação de 

Mestrado. Departamento de Administração, PUC-RJ, , 1998. 

RENARD, Xavier; The effects of price promotion on consumers’ price biliefs. 

Thesis in The John Molson School of Business. Concordia University, Quebec, 

Canada, 1995. 

RIQUELME, Herman. Do consumers know what they want? The Journal of 

Consumer Marketing, Vol. 18, No.5, pp.437 - 448, 2001. 

RODRIGUES C.C.; PEREIRA H.J. A Gestão de Competências Técnicas e a Qualidade 

em Serviços Terceirizados: Um Estudo no Setor de Telecomunicações In: XXVII 

ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS–GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO, 2003, Atibaia. Anais do XXVII Encontro Nacional de 

Programas de Pós–graduação em Administração.. Rio de Janeiro: Anpad, 

2003. 

SIQUEIRA, José de Oliveira; Mensuração da estrutura de preferência do 

consumidor: uma aplicação de conjoint analisys em Marketing. Dissertação de 

Mestrado. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

universidade de São Paulo, 1995. 

SILVA, E. R. F.; GUIMARÃES T.A. e SOUZA E.C.L. A Política de Regulação para os 

Setores Elétrico e de Telecomunicações: Uma Percepção de Representantes dos 

Poderes Executivo e Legislativo In: XXV ENCONTRO NACIONAL DE 

PROGRAMAS DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2001, 

Campinas. Anais do XXV Encontro Nacional de Programas de Pós–graduação 

em Administração. Rio de Janeiro: Anpad, 2001. 

SOLOMON, Michael R. O Comportamento do Consumidor: Comprando, Possuindo, 

Sendo. São Paulo, Bookman, 2002. 



 72

SPSS – Conjoint 8.0 User´s guide. SPSS Inc. 1997. 

TELECO Informações em Telecomunicações. Disponível em www.teleco.com.br – 

Acesso em 20 de Setembro de 2005. 

TREACY, Michael ; WIERSEMA, Fred. Customer Intimacy and Other Value 

Disciplines. Harvard Business Review. Jan/Fev, 1993, pp 84-93. 

URDAN, Flávio Torres e URDAN, André Torres. Impacto da Marca sobre as 

Preferências do Consumidor: Um Experimento com Cervejas.  In: XXV 

ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS–GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO, 2001, Campinas. Anais do XXV Encontro Nacional de 

Programas de Pós–graduação em Administração. Rio de Janeiro: Anpad, 2001. 

WANG, Qingbin; SHI Guanming; CHAN-HALBRENDT, Catherine. Market Potencial 

for Fine Furniture Manufactured from Low-Grade Hardwood: Evidence from a 

Conjoitn Analisys in the Northeastern United States. Forest Products Journal, 

vol. 54, n.5, p19-25, 2004. 

WIND, Yoram ; GRASHOF, John F. ; GOLHDAR, Joel D. Market-based guideline for 

design of industrial products: a new application of conjoint analysis and technical 

information service. Journal of Marketing, p. 27-37, july, 1978. 

WITTINK, Dick R.; CATTIN, Philippe, Commercila Use of Conjoint Analysis: An 

Update, Journal of Marketing, vol. 53, n.3, p.91-96, 1989.  

________________; KRISHNAMURTHI, Lakshman ; NUTTER, Julia B., Comparing 

Derived Importance Weights Across Attributes. Journal of Consumer Research, 

vol. 8, March, p.471-474, 1982.  

ZEITHAML, Valarie A. Consumer perception of Price, Quality and Value: a Means-

end Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, vol. 52, n.2, p.2-

22, 1988. 

 



 73

7. ANEXOS 

7.1. Anexo I – Códigos de seleção de prestadoras do Serviço de Longa 

Distância Nacional. 

Fonte: ANATEL (2005) 
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7.2. Anexo II – Tabela de tarifas do plano básico de empresa concessionária 

do Serviço de Telefonia Fixo Comutado para Longa Distância Nacional 

 
TARIFA POR MINUTO - R$  

DEGRAUS  DISTÂNCIA GEODÉSICA (em KM)  
DIFERENCIADA  NORMAL  REDUZIDA  SUPER-REDUZIDA  

01  ATÉ 50  0,23151  0,12406  0,06596  0,02795  

02  ACIMA DE 50 ATÉ 100  0,34894  0,20994  0,11325  0,05332  

03  ACIMA DE 100 ATÉ 300  0,42415  0,31492  0,16990  0,08492  

04  ACIMA DE 300  0,43531  0,36827  0,22658  0,11325  

Sem Tributos para o Rio de Janeiro 

Fonte: Embratel (2005) 
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7.3. Anexo III – Tabela de tarifas do plano básico de empresa autorizada do 

Serviço de Telefonia Fixo Comutado para Longa Distância Nacional 

 

Tipo de Chamada Preços * 

Fixo-Fixo 0,48 

Fixo-Móvel 1,20 

  * Preços sem tributos (R$/min), para ver os preços com tributos, clique aqui 

Fonte: Intelig (2005) 
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7.4. Anexo IV – Tabela de tarifas praticadas pelas operadoras no plano básico 

– ligação base para os estímulos. 

As tarifas abaixo foram utilizadas para o cálculo do preço utilizado nos 

estímulos da pesquisa. 

Ligação Rio do Janeiro-RJ para Natal-RN em dia da semana ás 20:30.  
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Ligação Rio do Janeiro-RJ para Porto Alegre-RS em dia da semana ás 20:30. 

 

Ligação Rio do Janeiro-RJ para São Paulo – SP em dia da semana ás 20:30.  
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7.5. Anexo V – Questionário da pesquisa. Modelo 1 

Pesquisa para Dissertação de Mestrado – FGV-RJ / EBAPE 
 

• O objetivo desta pesquisa é estudar o processo de escolha das operadoras de telefonia de 
longa distância (ligações Interurbanas e Internacionais realizadas a partir de um telefone 
fixo no Brasil). 

• As informações fornecidas serão usadas somente para o escopo deste trabalho, mantendo o 
sigilo e anonimato sobre os respondentes. 

• Não existem respostas certas ou erradas, porque o que interessa é a sua opinião ou 
percepção. 

 

Com que freqüência você faz ligações de longa distância? (Marque um X) 
 

 Não faço ligações de longa distância   De 2 a 5 vezes por semana 

 Menos de 1 vez por semana   Mais de 5 vezes por semana 

 De 1 a 2 vezes por semana    
 

De onde você faz as ligações?  Para qual cidade você mais liga ? 

Cidade:   Cidade:  

Estado:   Estado:  
 

Que operadora você costuma utilizar nas suas ligações de longa distância?  

Por que ?  

Você utiliza algum plano específico de tarifas (desconto, milhagem, etc.)? Qual?  

 

A seguir, os serviços de telefonia de longa distância serão analisados de acordo 
com os seguintes atributos: 

 
Atributos Alternativas 

Preço 
•  R$ 0,57 / min. 
•  R$ 0,66 / min. 
•  R$ 0,75 / min. 

Facilidades de 
Faturamento 

•  Conta única, clareza nas informações, pagamento via internet. 
•  Contas separadas, sem clareza nas informações, pagamento só no banco.  

Atendimento ao 
Cliente 

•  Atendimento ao cliente de boa qualidade, presteza para resolver problemas. 
•  Atendimento ao cliente com baixa qualidade, dificuldades em resolver problemas. 

Benefícios 
Financeiros 

•  Planos de desconto e programas de fidelização. 
•  Não oferece plano de desconto e programas de fidelização. 

Marca 
•  Embratel, Intelig, Telefônica, Telemar, Brasil Telecom  
•  GVT, Transit, Primeira Escolha. 
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Nas telas que se seguem são mostradas oito alternativas. Marque com um X na área verde a sua opção 
para cada alternativa, numa escala que varia de Certamente não compraria até Certamente compraria.  

 

Alternativa 1  Alternativa 2 

Preço R$ 0,75 / min  Preço R$ 0,57 / min 

Facilidades de 
Faturamento 

Contas separadas, sem clareza nas 

informações, pagamento só no banco  

 
Facilidades de 
Faturamento 

Conta única, clareza nas informações, 

pagamento via internet  

Atendimento 
ao Cliente 

Boa qualidade e presteza para resolver 

problemas  

 
Atendimento ao 

Cliente 

Boa qualidade e presteza para resolver 

problemas  

Benefícios 
Financeiros 

Planos de desconto e programas de 

fidelização 

 Benefícios 
Financeiros 

Planos de desconto e programas de 

fidelização 

Marca 
 

 Marca 
 

 

           

Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 Certamente Não 
Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 

Alternativa 3  Alternativa 4 

Preço R$ 0,57 / min  Preço R$ 0,75 / min 

Facilidades de 
Faturamento 

Conta única, clareza nas informações, 

pagamento via internet 

 
Facilidades de 
Faturamento 

Conta única, clareza nas informações, 

pagamento via internet  

Atendimento 
ao Cliente 

Boa qualidade e presteza para resolver 

problemas  

 
Atendimento 

ao Cliente 

Baixa qualidade e dificuldades para 

resolver problemas 

Benefícios  
Financeiros 

Não oferece planos de desconto e 

programas de fidelização 

 
Benefícios 

Financeiros 

Não oferece planos de desconto e 

programas de fidelização 

Marca 
                      

 Marca 
 

 

           

Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 
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Alternativa 5  Alternativa 6 

Preço R$ 0,57 / min 
 

Preço R$ 0,66 / min 

Facilidades de  
Faturamento 

Contas separadas, sem clareza nas 

informações, pagamento só no banco  

 
Facilidades de 
Faturamento 

Contas separadas, sem clareza nas 

informações, pagamento só no banco  

Atendimento 
ao Cliente 

Baixa qualidade e dificuldades para 

resolver problemas 

 
Atendimento 

ao Cliente 

Boa qualidade e presteza para resolver 

problemas  

Benefícios 
Financeiros 

Não oferece planos de desconto e 

programas de fidelização 

 
Benefícios 

Financeiros 

Não oferece planos de desconto e 

programas de fidelização 

Marca 

                  
 Marca 

 

 

           

Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 
Alternativa 7  Alternativa 8 

Preço R$ 0,57 / min 
 

Preço R$ 0,66 / min 

Facilidades de 
Faturamento 

Contas separadas, sem clareza nas 

informações, pagamento só no banco  

 
Facilidades de 
Faturamento 

Conta única, clareza nas informações, 

pagamento via internet  

Atendimento 
ao Cliente 

Baixa qualidade e dificuldades para 

resolver problemas 

 
Atendimento 

ao Cliente 

Baixa qualidade e dificuldades para 

resolver problemas 

Benefícios 
Financeiros 

Planos de desconto e programas de 

fidelização 

 
Benefícios 

Financeiros 

Planos de desconto e programas de 

fidelização 

Marca 

 

 Marca 
 

 

           

Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 
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Perfil Sócio Econômico. 

 

(Marque com um X a opção escolhida.) 

 

Sexo  Renda Familiar 

 Masculino   Até R$ 800,00 

 Feminino   De R$800,00 a R$ 1.500,00 

    De R$1.501,00 a R$ 3.000,00 

    De R$3.001,00 a R$ 6.000,00 

    Acima de R$6.000,00  

 

 

Grau de Escolaridade  Idade 

 Primeiro Grau   Até 18 anos 

 Segundo Grau   De 19 a 24 

 Nível Superior   De 25 a 30 

 Pós Graduado   De 31 a 40 

    De 41 a 50 

    De 51 a 60 

Estágio da vida   Mais de 60 anos 

 Moro com meus Pais / Parentes    

 Moro sozinho / com amigos    

 Moro com meu cônjuge (sem filhos)    

 Moro com meu cônjuge (com filhos)    

 

 

 

Muito obrigado por responder a esta pesquisa. 
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Questionário da pesquisa. Modelo 2 
Nas telas que se seguem são mostradas oito alternativas. Marque com um X na área verde a sua opção 

para cada alternativa, numa escala que varia de Certamente não compraria até Certamente compraria.  
 

Alternativa 1  Alternativa 2 

Atendimento 
ao Cliente 

Boa qualidade e presteza para resolver 
problemas  

 
Atendimento 

ao Cliente 

Boa qualidade e presteza para resolver 
problemas  

Facilidades de 
Faturamento 

Contas separadas, sem clareza nas 
informações, pagamento só no banco  

 
Facilidades de 
Faturamento 

Conta única, clareza nas informações, 
pagamento via internet  

Marca 
 

 Marca 
 

Benefícios 
Financeiros 

Planos de desconto e programas de 
fidelização 

 Benefícios 
Financeiros 

Planos de desconto e programas de 
fidelização 

Preço R$ 0,75 / min 
 Preço R$ 0,57 / min 
 

           

Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 

Alternativa 3  Alternativa 4 

Atendimento 
ao Cliente 

Boa qualidade e presteza para resolver 
problemas  

 
Atendimento 

ao Cliente 

Baixa qualidade e dificuldades para 
resolver problemas 

Facilidades de 
Faturamento 

Conta única, clareza nas informações, 
pagamento via internet 

 
Facilidades de 
Faturamento 

Conta única, clareza nas informações, 
pagamento via internet  

Marca 
                      

 Marca 
 

Benefícios  
Financeiros 

Não oferece planos de desconto e 
programas de fidelização 

 
Benefícios 

Financeiros 

Não oferece planos de desconto e 
programas de fidelização 

Preço R$ 0,57 / min  
Preço R$ 0,75 / min 

 

           

Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 
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Alternativa 5  Alternativa 6 

Atendimento 
ao Cliente 

Baixa qualidade e dificuldades para 
resolver problemas 

 
Atendimento 

ao Cliente 

Boa qualidade e presteza para resolver 
problemas  

Facilidades de  
Faturamento 

Contas separadas, sem clareza nas 
informações, pagamento só no banco  

 
Facilidades de 
Faturamento 

Contas separadas, sem clareza nas 
informações, pagamento só no banco  

Marca 

                      
 Marca 

 

Benefícios 
Financeiros 

Não oferece planos de desconto e 
programas de fidelização 

 
Benefícios 

Financeiros 

Não oferece planos de desconto e 
programas de fidelização 

Preço R$ 0,57 / min  
Preço R$ 0,66 / min 

 

           

Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 

Alternativa 7  Alternativa 8 

Atendimento 
ao Cliente 

Baixa qualidade e dificuldades para 
resolver problemas 

 
Atendimento 

ao Cliente 

Baixa qualidade e dificuldades para 
resolver problemas 

Facilidades de 
Faturamento 

Contas separadas, sem clareza nas 
informações, pagamento só no banco  

 
Facilidades de 
Faturamento 

Conta única, clareza nas informações, 
pagamento via internet  

Marca 

 

 Marca 
 

Benefícios 
Financeiros 

Planos de desconto e programas de 
fidelização 

 
Benefícios 

Financeiros 

Planos de desconto e programas de 
fidelização 

Preço R$ 0,57 / min  
Preço R$ 0,66 / min 

 

           

Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 

 Certamente 
Não 

Compraria 

Provavelmente 
Não 

Compraria 

Talvez 
Comprasse 
Talvez Não 

Provavelmente 
Compraria 

Certamente 
Compraria 
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7.6. Anexo VI – Sintaxe utilizada na análise pelo SPSS. 

 
 
CONJOINT PLAN='TESE.SAV'  /DATA='RESPOSTAS.SAV' 

   /SCORE=VAR00001 To VAR00008  /SUBJECT=VAR00009 

   /FACTORS= FAT CLIENTE DESC MARCA (DISCRETE) PRECO  (LINEAR LESS) 

   /PRINT=ALL 

   /UTILITY='RESURESP.SAV' 

   /PLOT = ALL. 
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7.7. Anexo VII – Utilidade gerais das ofertas testadas no estudo. 

Ofertas Preço Facilidade de 
Faturamento 

Atendimento 
ao cliente 

Benefícios 
Financeiros Marca Utilidade 

1 R$0,75/min 

Contas 
separadas, sem 

clareza nas 
informações, 
pagamento só 

no banco 

Boa qualidade 
e presteza 

para resolver 
problemas 

Planos de 
desconto e 
programas 

de 
fidelização 

Pouco 
Conhecida 1,7325 

2 R$0,57/min 

Conta única, 
clareza nas 

informações, 
pagamento via 

internet 

Boa qualidade 
e presteza 

para resolver 
problemas 

Planos de 
desconto e 
programas 

de 
fidelização 

Conhecida 4,1001 

3 R$0,57/min 

Conta única, 
clareza nas 

informações, 
pagamento via 

internet 

Boa qualidade 
e presteza 

para resolver 
problemas 

Não oferece 
planos de 
desconto e 
programas 

de 
fidelização 

Pouco 
Conhecida 3,3303 

4 R$0,75/min 

Conta única, 
clareza nas 

informações, 
pagamento via 

internet 

Baixa 
qualidade e 
dificuldades 
para resolver 
problemas 

Não oferece 
planos de 
desconto e 
programas 

de 
fidelização 

Conhecida 1,6607 

5 R$0,57/min 

Contas 
separadas, sem 

clareza nas 
informações, 
pagamento só 

no banco 

Baixa 
qualidade e 
dificuldades 
para resolver 

problemas 

Não oferece 
planos de 
desconto e 
programas 

de 
fidelização 

Pouco 
Conhecida 1,3519 

6 R$0,66/min 

Contas 
separadas, sem 

clareza nas 
informações, 
pagamento só 

no banco 

Boa qualidade 
e presteza 

para resolver 
problemas 

Não oferece 
planos de 
desconto e 
programas 

de 
fidelização 

Conhecida 2,1394 

7 R$0,57/min 

Contas 
separadas, sem 

clareza nas 
informações, 
pagamento só 

no banco 

Baixa 
qualidade e 
dificuldades 
para resolver 

problemas 

Planos de 
desconto e 
programas 

de 
fidelização 

Conhecida 2,1217 

8 R$0,66/min 

Conta única, 
clareza nas 

informações, 
pagamento via 

internet 

Baixa 
qualidade e 
dificuldades 
para resolver 

problemas 

Planos de 
desconto e 
programas 

de 
fidelização 

Pouco 
Conhecida 2,2832 

 


