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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa do tema e apresentação do problema de pesquisa 

A decisão de desenvolver uma tese sobre este tema deu-se primeiramente pela 

relevância da comunicação boca-a-boca como elemento influenciador no processo 

de decisão de consumo de produtos e serviços .. 

Na década de 60 já se realizaram pesquisas mostrando que a comunicação boca

a-boca era sete vezes mais eficaz que anúncios em jornais e revista e duas vezes 

mais eficaz que anúncios de rádio para convencer consumidores a trocarem de 

marca. No mesmo sentido, estudos dos anos 90 indicaram que os consumidores 

constantemente buscam informações junto a amigos e conhecidos, para decidir sobre 

a contratação de serviços, e que a comunicação boca-a-boca chega ser o fator mais 

importante para a difusão de um serviço. 

Atualmente, toma-se ainda mais importante estudar o processo de comunicação 

boca-a-boca em razão do desenvolvimento das possibilidades de comunicação 

virtual, o que expande muito o potencial de propagação de mensagens boca-a-boca. 

Além disso, é crescente a necessidade das empresas atuarem com sucesso em 

mercados cada vez mais competitivos, nos quais o orçamento disponível para 

investimentos publicitários tende a ser cada vez menor. Assim, parece ser cada vez 

mais relevante para as empresas gerenciarem as atividades de comunicação boca-a

boca. 

Pesquisadores do assunto reconhecem que uma das razões para a eficácia do 

marketing boca-a-boca como ferramenta promocional advém da existência de elos 

entre consumidores por onde a informação pode circular. Na verdade, a maioria das 

pessoas interage dentro de uma ampla rede de relacionamentos, composta por elos 
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fortes, os amigos e pessoas próximas, e por elos fracos, todos aqueles conhecidos 

com quem é estabelecido um contato. 

No entanto, parece que bem poucos estudos focam os motivos que levam o 

consumidor a enviar uma mensagem para outras pessoas da sua rede de contatos. A 

maior parte das pesquisas tem se centrado, por exemplo, nos efeitos sobre quem 

recebe a mensagem boca-a-boca. 

Nesse sentido, o segundo fator que motivou esta tese é justamente a 

possibilidade de entender como a empresa pode gerenciar o relacionamento com 

seus clientes regulares para estimulá-los a enviar mensagens boca-a-boca positivas, 

em maior qualidade e quantidade, para elos fortes e fracos. 

Os benefícios para as empresas, advindos da adoção de conceitos de marketing 

de relacionamento, são bem documentados pela literatura. Acredita-se, por exemplo, 

que clientes regulares, com os quais a empresa consegue desenvolver laços de 

relacionamento, podem gerar mais negócios para a empresa por meio da transmissão 

de mensagens boca-a-boca que estimulariam o ingresso de novos clientes. 

No entanto, apesar de estudos mostrarem que os benefícios presentes em um 

relacionamento com uma empresa tendem a ter um impacto positivo sobre a 

quantidade de mensagens boca-a-boca positivas geradas pelo consumidor, parece 

que poucos pesquisadores têm fornecido evidências empíricas de como os 

antecedentes de relacionamento afetam a geração dessas mensagens. 

Especificamente, ainda parecem ser raras as evidências empíricas sobre como os 

consumidores percebem o investimento de marketing feito por empresas, como esta 

percepção pode afetar as avaliações da qualidade do relacionamento com a empresa, 
I 

e como esta qualidade de relacionamento tem jmpacto sobre a geração de mensagens 

boca-a-boca. 
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Na verdade, e de modo geral, embora o marketing de relacionamento tenha sido 

objeto de pesquisas sistemáticas em mercados industriais e na relação entre 

empresas, a área parece ainda se ressentir da falta de estudos focados na relação 

entre empresas e consumidores. Neste sentido, a coleta de informações sobre o 

consumidor é considerada uma linha de pesquisa especialmente importante e 

pronussora. 

Sob uma perspectiva gerencial, na medida que esta tese consiga apontar as táticas 

de marketing de relacionamento mais eficazes, cria-se a possibilidade de empresas 

alocarem de forma mais eficiente seus recursos e planejarem melhor suas ações. 

Um terceiro fator que motivou a realização deste trabalho foi a necessidade de 

aprofundar o conhecimento sobre os inúmeros estudos que reconhecem a 

importância das práticas de marketing de relacionamento para empresas de serviços. 

Na verdade, muitos autores desenvolveram o próprio conceito de marketing de 

relacionamento a partir de estratégias de serviço ao cliente. Além disso, pesquisas 

mostraram a importância do processo de comunicação boca-a-boca especificamente 

para consumidores que avaliam a aquisição de serviços. 

A possibilidade de realizar uma pesquisa no contexto de serviços pareceu ser 

interessante primeiramente pelo grau de importância do setor. No Brasil, 57,6% do 

Produto Interno Bruto (PIB) é constituído por serviços e cerca de 54% do total de 

pessoas empregadas no país atua neste setor, conforme dados fornecidos pelo IBGE 

(2000). 

As organizações de serviços vão desde imensas corporações internacionais, 

como bancos, companhias aéreas e redes de hotéis, até uma gama de pequenas 

empresas operando localmente, como restaurantes, lavanderias e inúmeros serviços 

business-to-business. É importante destacar que não apenas as empresas de serviços 

estão crescendo, mas também as atividades de serviços realizadas por qualquer tipo 

de empresa. Parece existir uma proporção significativa de indústrias consideradas 
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manufatureiras, cuJas receitas se constituem principalmente de serv1ços como 

instalação, manutenção, treinamento e pós-venda. Esse fenômeno parece ser também 

verdadeiro para os denominados serviços internos: recrutamento, publicações, 

serviços legais e transporte, entre outros. A maioria desses serviços sempre esteve 

presente, em algum nível, nas atividades de marketing, mas sua complexidade e 

diversidade vêm crescendo significativamente. 

Ainda nessa linha de raciocínio, com a continuação do crescimento da 

participação do setor de serviços na economia, o investimento em tecnologia de 

serviços e de marketing tende também a aumentar como fator de diferenciação de 

estratégias. Desta forma, torna-se fundamental avaliar de forma mais criteriosa quais 

as alternativas de investimento, entre as diversas possíveis táticas de marketing de 

relacionamento, que apresentam um maior potencial de retorno, especificamente no 

que concerne ao estímulo para a geração de mensagens boca-a-boca. 

Outro motivÇ> para focar esta tese no âmbito de serviços diz respeito a algumas 

características típicas desse setor. 

Uma dessas características é a intangibilidade. Todos os serviços oferecidos ao 

mercado combinam aspectos tangíveis, aqueles facilmente identificados pelos 

consumidores, e intangíveis, os que as pessoas não vêem, mas que de alguma forma 

agregam valor aos serviços. Estes últimos tendem normalmente a ter mais destaque 

no caso de serviços e, por isso, pode-se supor que ganha importância o conceito de 

investimento percebido no relacionamento, já que benefícios intangíveis podem ser 

apenas percebidos, mas não totalmente mensurados ou tocados. 

Outra característica dos serviços, relevante para esta tese, foi a mawr 

possibilidade do envolvimento do consumidor no processo de produção. Esta 

característica reforça o caráter relaciona! entre empresa de serviços e consumidor e, 

desta forma, também justificou o enfoque do presente trabalho. 
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É justamente com base nesse cenário, que se tem como problema central desta 

tese a investigação do impacto das principais táticas de marketing de relacionamento 

sobre a geração de mensagens boca-a-boca no setor de serviços. Para tanto, será 

desenvolvido e testado um modelo teórico, o qual propõe que o "quanto o 

consumidor percebe que e empresa investe no relacionamento" e a "qualidade do 

relacionamento" atuam como construtos que relacionam as diversas táticas com a 

geração de mensagens boca-a-boca. Na pesquisa, as hipóteses apresentadas foram 

testadas por meio da técnica de modelagem de equações estruturais. 

Vale ressaltar que o modelo proposto nesta tese inclui alguns conceitos 

importantes, combinados de uma forma ainda não vista em um trabalho acadêmico 

sobre o assunto, como o conceito de investimento percebido no relacionamento e a 

exploração de graus da atividade boca-a-boca quanto à sua qualidade e quantidade. 

Além disso, cabe destacar que a realização de estudo junto a dois tipos de 

empresas de serviços distintos possibilitou comparações e insights interessantes. 

Desta forma, a tese abre a possibilidade de que estudos acadêmicos subseqüentes 

possam aprimorar o modelo analisado e novas pesquisas sejam realizadas sobre o 

tema. 

Pensando especificamente nas empresas e nos executivos brasileiros, há de se 

enfatizar a necessidade atual de desenvolvimento de uma base de dados que 

contemple a realidade do mercado brasileiro e forneça dados empíricos ancorados 

nessa mesma realidade. Espera-se que esta tese ajude a contribuir para esse 

propósito. 
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1.2 Objetivos da tese 

Os objetivos deste trabalho são: 

Objetivo principal: 

Desenvolver e testar um modelo teórico que ilustre o impacto das principais 

táticas de marketing de relacionamento sobre a geração de mensagens boca-a-boca. 

Objetivos específicos: 

1 - Investigar se diferentes táticas de marketing de relacionamento têm um impacto 

distinto sobre a percepção do consumidor quanto ao investimento e ao esforço no 

relacionamento feitos pela empresa de serviço. 

2 - Verificar se há evidências empíricas do impacto deste "investimento percebido 
~' 

no relacionamento" sobre a avaliação, feita pelo consumidor, da qualidade do seu 

relacionamento com a empresa. 

3 - Fornecer evidência empírica do impacto da qualidade do relacionamento sobre a 

qualidade da geração de mensagens boca-a-boca por parte do consumidor. 

4 - Fornecer evidência empírica do impacto da qualidade do relacionamento sobre a 

quantidade de mensagens boca-a-boca transmitidas pelo consumidor, tanto para elos 

fortes, como para elos fracos. 

1.3 - Organização do trabalho 

O conteúdo desta tese foi desenvolvido em sete capítulos, cada um dos quais 

contribuindo de maneira específica para que se cumpram os objetivos propostos. 
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O Capítulo 1 introduziu o problema que o pesquisador se propõe a investigar, a 

justificativa de importância do estudo, bem como seus objetivos. 

O Capítulo 2 abordará todo o referencial teórico do trabalho e discutirá quatro 

temas principais: as táticas de marketing de relacionamento, o conceito de 

investimento percebido no relacionamento, a qualidade do relacionamento e a 

geração de mensagens boca-a-boca. 

No Capítulo 3 serão definidas as hipóteses deste estudo e será proposto um 

modelo teórico, que contempla o referencial teórico previamente discutido. 

No Capítulo 4 será feita uma descrição detalhada dos procedimentos adotados 

para testar o modelo, incluindo questões relativas a amostragem, coleta de dados, 

desenvolvimento dos questionários e métodos estatísticos de análise. 

O Capítulo 5 será dedicado à análise dos resultados da pesquisa, incluindo desde 

o estudo exploratório realizado até a discussão dos resultados da verificação do 

modelo proposto. 

O Capítulo 6 apresentará as conclusões da tese, apontando as suas principais 

implicações para o meio acadêmico e para a gestão empresarial. Serão também 

discutidas as principais limitações deste . trabalho e algumas sugestões para futuros 

estudos. 

O Capítulo 7 apresentará as referências bibliográficas utilizadas para esta tese. 
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CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO 

O objetivo deste capítulo é apresentar trabalhos acadêmicos que fornecerão um 

suporte teórico para o desenvolvimento desta tese. O levantamento bibliográfico foi 

efetuado a partir das publicações disponíveis sobre o tema nas livrarias brasileiras de 

maior porte, nas principais livrarias virtuais estrangeiras e nas bibliotecas das 

Escolas de Administração de mais prestígio em São Paulo. O sistema Proquest foi 

também . de fundamental importância para a identificação dos trabalhos que 

constituíram o referencial teórico desta tese. 

21. Táticas de marketing de relacionamento 

Embora o marketing de relacionamento tenha sido um dos assuntos da moda no 

mundo dos negócios durante os anos 90, como disciplina ainda parece ser uma área 

em evolução, que apenas recentemente mereceu esforços acadêmicos formais de 

desenvolvimento de conceitos-chave e criação de linhas de pesquisa. 

No Brasil, por exemplo, um levantamento realizado por Reichelt (2001) mostrou 

que entre 1995 e 2000 foram apresentados somente sete trabalhos na ENANP AD -

Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em 

Administração - sobre marketing de relacionamento, dos quais apenas três deles 

versavam sobre o ambiente de relacionamentos entre empresas e consumidores. Do 

mesmo modo, um levantamento das dissertações e teses defendidas na FGV-EAESP 

entre 197 4 e 2000 permitiu conhecer que apenas cinco trabalhos especificamente 

sobre marketing de relacionamento foram publicados e todos a partir de 1997. 

Parece que a primeira vez que o termo Marketing de Relacionamento surgiu em 

um trabalho acadêmico, foi no âmbito de marketing de serviços, com Berry, em 
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1983. Naquele momento, reconhecendo a fidelização de clientes como forma de 

atingir maior competitividade, Berry definiu Marketing de Relacionamento como a 

atração, manutenção e aumento do relacionamento com clientes, expandindo assim o 

foco tradicional do marketing, de apenas atrair novos clientes. 

Essa visão de Berry se assemelha à de outros estudiosos da área de marketing de 

serviços, como Levitt (1985), Gummesson (1987) e Grõnroos (1990). No entanto, 

estes dois últimos foram além, ao colocar o desenvolvimento do relacionamento 

como o aspecto realmente central da atividade de marketing, ampliando o escopo 

desses relacionamentos para incluir não apenas clientes, mas também fornecedores e 

todos outros parceiros da empresa (SHETH e PARVATIYAR, 2000). 

Segundo McKenna (1993), ao adotar a filosofia do marketing de relacionamento 

a empresa deveria alterar completamente suas ferramentas táticas tradicionais, 

focadas em divulgar e vender, para um modelo de atuação que propicie um genuíno 

envolvimento do consumidor. 

Essa mudança de atuação, de uma perspectiva transacional para um modelo 

relacional, foi bem documentada por diversos autores (DWYER, SCHURR e OH, 

1987; GRÕNROOS, 1990; MORGAN e HUNT, 1994). Sob o paradigma relacional, 

a empresa teria novas diretrizes para a definição da operação tática de marketing, o 

que é um reflexo de algumas mudanças de orientação como: 

De um processo de venda com um fim determinado, para um processo de 

relacionamento contínuo. 

Do cliente anônimo, para o cliente conhecido; 

Do foco na conquista de novos clientes, para o foco no aumento da qualidade de 

relacionamento com os clientes atuais; 
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Da venda padronizada, para a yenda que atenda às necessidades individuais de 

cada consumidor; 

Da comunicação unidirecional focada em vendas, para uma comunicação 

individualizada e que permita o diálogo, atendendo às sugestões e reclamações 

específicas de cada consumidor. 

No entanto, mesmo estando clara essa mudança de paradigma, parece ser difícil 

definir o que são exatamente as táticas de marketing de relacionamento e como elas 

são percebidas pelos consumidores (GWINNER, GREMLER e BITNER, 1998). 

Webster (1992) trata dessa questão ao destacar três dimensões distintas do 

marketing de relacionamento: a filosófica, a de marketing como estratégia, e a de 

marketing como tática. Na dimensão tática, foco desta tese, diversos autores 

questionam a pertinência do mix mercadológico tradicional às trocas relacionais. 

Gumerson (1994), por exemplo, se apóia nas argumentações de Mckenna (1993) 

para questionar a abordagem gerencial dos 4 P" s desenvolvida por McCarthy na 

década de 60. Esse questionamento foi também efetuado por Gronroos (1990) e 

Cravens e Piercy (1994), com o objetivo de analisar particularidades do processo do 

marketing de relacionamento. 

Uma das maiores contribuições para compreender os papéis das diferentes 

táticas de marketing de relacionamento originou-se com Berry (1995). Este autor 

propõe a existência de três níveis de marketing de relacionamento. No primeiro 

nível, a empresa se vale essencialmente de incentivos e benefícios econômicos para 

disputar a permanência do consumidor no relacionamento. O segundo nível de 

relacionamento se foca em aspectos sociais, tais como tratar o consumidor pelo seu 

nome ou comunicar-se regularmente com ele por meio de esforços de comunicação 

dirigida. O terceiro nível é aquele que abrange o fornecimento de soluções 

estruturadas especificamente para cada cliente. 
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Nesta tese, não serão discutidas iniciativas que podem ser classificadas como de 

terceiro nível. O motivo é que, de acordo com Berry (1995), essas iniciativas não 

podem, de fato, ser classificadas como táticas, já que elas fazem efetivamente parte 

do serviço entregue e não podem ser administradas como esforços extraordinários de 

investimento no relacionamento. 

As cinco táticas de marketing de relacionamento que serão abordadas no 

presente trabalho podem ser classificadas no primeiro e segundo nível de 

relacionamento, de acordo com as definições acima. Essas táticas são: comunicação 

dirigida, recompensas tangíveis, esforço de recuperação de serviço, esforço de 

customização e relacionamento pessoal. 

Segundo Gronroos (1990), o marketing de relacionamento deve estabelecer, 

manter e realçar os relacionamentos com clientes e outros parceiros, com lucro, e de 

forma que os objetivos das partes envolvidas sejam atendidos. A manutenção do 

relacionamento é alcançada pela troca mútua e pelo cumprimento de promessas. 

Para a continuidade do relacionamento, um novo conjunto de promessas deve ser 

estabelecido, tendo como pré-requisito o cumprimento das promessas anteriores. 

Bitner (1995), analisando a orientação para promessas proposta acima, sugere 

que o marketing de relacionamento seja considerado uma interface entre o 

marketing externo, o marketing interno e o marketing interativo. Nesse sentido, 

fazer promessas constitui uma atividade do marketing externo; possibilitar que as 

promessas sejam cumpridas é uma função do marketing interno e cumprir as 

promessas corresponde a uma função do marketing interativo. Essas três principais 

funções do marketing de relacionamento são abarcadas pelas cinco táticas 

selecionadas para esta tese. 

A escolha dessas cinco táticas está de acordo com a proposta de Cravens e 

Piercy (1994) de que o marketing de relacionamento deve enfatizar atividades ou 
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processos chave que auxiliam a retenção dos clientes, como responder às 

necessidades dos clientes, e seus pedidos, rapidamente e com cortesia. 

Além disso, a escolha destas cinco táticas vai ao encontro de algumas das 

principais linhas de pesquisa atualmente conduzidas na área de marketing de 

relacionamento, que envolvem temas como customização, programas de fidelidade, 

comunicação dirigida e gerenciamento de reclamações (SHETH e PARVATIYAR, 

2000). 

2.1.1 Comunicação dirigida 

O componente interativo do marketing de relacionamento nas relações 

comprador-vendedor implica na presença de elementos que possam ajudar no 

desenvolvimento de relacionamentos de qualidade com os clientes. Assim, para esta 

tese, comunicação dirigida foi definida como a intensidade com que o consumidor 

percebe que é informado por meio dos esforços de comunicação dirigida, 

conduzidos pela empresa (ANDERSON e NARUS, 1990; MORGAN e HUNT, 

1994). 

Na verdade, ao demonstrar um interesse pelo consumidor, a comunicação 

dirigida pode até ser vista como uma condição necessária para a existência do 

próprio relacionamento (DUNCAN e MORIARTY, 1998). 

De qualquer forma, o desenvolvimento de programas de comunicação dirigida 

traz uma série de benefícios para a qualidade do relacionamento. Segundo Doney e 

Canon ( 1997), por exemplo, a comunicação é fundamental para esclarecer o papel 

da empresa no relacionamento e para lidar com as expectativas do cliente. 

Segundo Ribeiro, Grisi e Saliby (1999), esse programa de comunicação dirigida 

deve ser sustentado pelo desenvolvimento de bancos de dados sobre os clientes, o 
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que permitirá o aumento de vendas, em razão da implementação de ações de cross 

selling (venda cruzada) ou upgrade (intensificação do volume, valor ou freqüência 

da compra). 

A criação desses bancos de dados, e a implantação do chamado database 

marketing, estão inseridas em um contexto de utilização da tecnologia de 

informação, para auxiliar no desempenho de atividades de marketing nas relações 

comprador-vendedor (BRETZKE, 1992). Assim, o database constitui uma 

ferramenta auxiliar à inteligência de marketing, que possibilita relacionamentos de 

mais qualidade, no sentido de serem mais customizados e duradouros (KOBS, 1993; 

McKENNA, 1993). 

Enquanto que o database marketing fornece o suporte tecnológico, o marketing 

direto focaliza o desenvolvimento de soluções em comunicação para esse 

relacionamento individualizado, por meio de uma ou mais mídias de propaganda 

que permitem obter uma resposta mensurável (KOTLER, 1997). 

Assim, os esforços de comunicação dirigida são amparados por banco de dados e 

por programas de comunicação de marketing direto, permitindo uma flexibilidade 

para atingir cada cliente individualmente, de maneiras distintas e em ocasiões 

variadas (V A VRA, 1994). 

Mais especificamente, Kobs (1993) afirma que esforços de comunicação dirigida 

permitem estender para milhões de pessoas as ações importantes para a qualidade de 

qualquer relacionamento, como dar boas vindas aos novos clientes ou reativar 

antigos clientes. 

Com o desenvolvimento da Internet, além da possibilidade do envio de cartas e 

malas-diretas pelo correio, as empresas passaram a ter a alternativa de fortalecer 

seus esforços de comunicação dirigida com o e-mail marketing. Além das vantagens 

já mencionadas para o marketing direto, o e-mail marketing traz a vantagem de que 
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a mensagem recebida pelo consumidor pode ser imediatamente, e sem custo, 

replicada para amigos e colegas, o que aumenta também a geração de comunicação 

boca-a-boca sobre a empresa (Sterne, 2000). 

De acordo com Zimmerman (2000), mensagens por e-mail são uma das 

principais formas de difundir uma nova idéia ou produto pela Internet. Segundo o 

mesmo autor, em 1998, 100 milhões de pessoas trocaram cerca de 3 trilhões de 

mensagens em todo o mundo. 

Os dados do Brasil são também bastante significativos. Em outubro do ano 

2000, a Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em conjunto 

com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, realizaram uma pesquisa para 

caracterizar o grau de inserção das indústrias paulistas na economia digital. Das 

9.630 empresas que foram convidadas a participar da pesquisa, cerca de 1.720 

responderam os questionários. Do total de organizações participantes, 4% são 

microempresas, 56% são pequenas empresas, 31% são empresas de médio porte, 8% 

são grandes e 1% enquadra-se na categoria "mega empresas". Essa pesquisa mostrou 

que a Internet é utilizada pelas empresas fundamentalmente na comunicação por 

meio de e-mail, já que 83% de todas as empresas entrevistadas (somando-se 

empresas de todos os portes) afirmam que usam e-mail para falar com clientes e 

empresas parcerras. 

O conceito de e-mails aqui empregado pode se referir tanto a uma comunicação 

entre a empresa e um consumidor específico, quanto a programas regulares de 

envios de mensagens e notícias para milhares de clientes. Nesse sentido, as 

newsletters virtuais são um excelente exemplo de estratégia de comunicação regular 

por e-mail com consumidores. 

Tanto por meio do marketing direto tradicional, como com a utilização do 

marketing direto virtual (o e-mail marketing), vários autores ressaltam a importância 

de que a comunicação não seja unidirecional, mas que permita a criação de um 
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diálogo relevante e rico com o cliente (KOBS, 1993; VAVRA, 1994; DUNCAN e 

MORIARTY, 1998). 

Na verdade, tal diálogo de certa forma diz respeito ao modo como acontecem as 

relações interpessoais entre amigos reais. De acordo com Vavra ( 1994 ), a interação 

com o cliente aumenta a qualidade do relacionamento, já que este processo torna o 

cliente mais interessado e comprometido com o negócio da empresa. Nesse sentido, 

uma pesquisa de File, Judd e Prince (1992) mostrou como consumidores que 

participam mais ativamente do desenvolvimento e da entrega de um serviço estavam 

mais propensos não apenas a ficar mais satisfeitos com a empresa, mas também a se 

engajar em processos de comunicação boca-a-boca. Os mesmos autores 

recomendam que essa participação do cliente seja incentivada pelo desenvolvimento 

de canais de comunicação com o cliente. 

No entanto, o lado inverso desse diálogo genuíno pode ser encontrado no 

mercado em fenômenos como o do junkmail e, mais recentemente, o spam 

(STERNE, 2000), ambos com a característica do envio de mensagens não 

autorizadas pelos clientes. 

O Spam, por exemplo, pode ocorrer quando a empresa env1a mensagens 

comerciais para uma lista de pessoas com as quais ela nunca teve contato, por meio 

de uma lista que pode ser alugada ou cedida por outra empresa. Essa tem sido· uma 

prática muito comum na Internet, especialmente quando as empresas raciocinam 

apenas em termos de custos da campanha, já que os custos de criação e envio de 

mensagens por e-mail são muito menores, quando comparados com custos de ações 

tradicionais de marketing direto. 

De um modo geral, porém, os clientes simplesmente não aceitam receber 

mensagens não solicitadas, na sua caixa postal (física ou virtual). Quando isso 

acontece, cria-se uma imagem de descaso da organização para com a privacidade de 

cada indivíduo, quebrando uma possível relação de confiança entre empresa e 
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consumidor. Godin (2000) definiu algumas regras sobre essa nova realidade, 

chamando-a de marketing de permissão. Segundo este autor, a permissão para a 

comunicação deve ser pedida pela empresa e concedida pelo consumidor. Ela é 

pessoal, determina um relacionamento também pessoal e, finalmente, refere-se a um 

conteúdo específico e relevante para o consumidor. 

2.1.2 Oferta de recompensas tangíveis 

Em razão do crescente aumento da concorrência entre as empresas, muitas 

organizações têm desenvolvido programas CUJO objetivo é incentivar 

comportamentos interessantes do consumidor, como lealdade e geração de 

comunicação boca-a-boca (BHATTACHARYA, 1998). 

No ambiente de serviços, tais iniciativas normalmente tomam a forma de 

programas de descontos e oferta de brindes, que recompensam e premiam o cliente 

(BERRY, 1995; PETERSON, 1995; SHARP e SHARP, 1997; SHETH e 

PARVATIYAR, 2000). 

Do ponto de vista de reforço de um comportamento específico do consumidor, 

aparentemente existem três tipos principais de recompensas tangíveis: as que 

reforçam a fidelidade, a comunicação boca-a-boca e o aumento de consumo. 

Peppers e Rogers (1999) chamam os planos de fidelidade de programas de 

marketing de freqüência e citam casos de empresas do setor financeiro como 

patrocinadoras de tais programas. Segundo os autores, o cliente que é alvo desses 

programas percebe uma melhora na qualidade do relacionamento, na medida em que 

ele sente que a empresa reconhece sua condição de cliente especial e o premia por 

ISSO. 
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Além disso, O li ver ( 1999) afirma que o objetivo dos programas de fidelização é 

criar um senso de envolvimento e participação do consumidor, melhorando assim a 

qualidade do relacionamento entre a empresa e o cliente. 

De acordo com Peterson (1995), os exemplos mais comuns de recompensas 

tangíveis oferecidas por empresas, para aumentar a fidelidade dos clientes, são: 

milhas ou bônus por consumo freqüente, presentes e cupons de desconto 

personalizados. 

No que tange especificamente ao comportamento desejado de geração de 

recomendações, outro modelo de incentivo financeiro é o de comissionamento, 

concretizado nos chamados affiliate programs. A idéia básica desse modelo é que se 

a recomendação de um consumidor puder ajudar o negócio da empresa, então a 

empresa pagará uma comissão por tal indicação. O site livrariacultura.com.br, por 

exemplo, paga uma comissão de 4% para qualquer site que enviar um comprador 

para um de seus livros. O site que quiser se afiliar a esse programa deve apenas 

registrar um link e um código para a conferência da fonte da indicação e do total de 

comissões devido. 

Ainda nesta linha, para incentivar o comportamento desejado de aumento de 

consumo, uma outra modalidade é a oferta de um incentivo financeiro ao 

consumidor que experimentar outro serviço da empresa ou uma nova marca lançada 

por ela. 

Para poder vender outros serviços aos seus clientes regulares, a companhia 

telefônica sueca GratisTel, por exemplo, oferece o serviço de chamadas telefônicas 

totalmente gratuitas para aqueles consumidores que permitirem que suas conversas 

sejam interrompidas a cada 2 minutos por mensagens comerciais breves. Depois de 

cerca de 1 O segundos de venda, a ligação original é reconectada. O sucesso desse 

projeto parece ter sido tão grande que a empresa esperava ter cerca de 1 O milhões de 

assinantes em seus serviços no início de 2002. 
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De qualquer forma, nos três modelos descritos ac1ma, pode-se detectar a 

existência de um foco claro no relacionamento, diferenciando tais programas das 

ações promocionais comuns. 

No caso concreto de programas de fidelização, Veloso e Rocha (1999) destacam 

que, enquanto os programas de fidelização recompensam de modo contínuo os 

consumidores mais freqüentes, as promoções premiam, apenas até um prazo 

determinado, todo e qualquer cliente que se disponha a participar. 

Os mesmos autores afirmam que programas de fidelização têm como requisitos 

pré-operacionais uma série de fatores típicos, que dizem respeito ao relacionamento. 

Alguns desses fatores seriam: 

A necessidade de interação com o consumidor. 

A criação de uma cultura de database. 

O envolvimento de todos os funcionários da empresa. 

A coerência entre o que se diz e o que se faz, cumprindo o que é prometido. 

Falando especificamente sobre os programas de comissionamento, Godin (2000) 

ainda aponta requisitos operacionais necessários para o programa de fidelização, que 

também estão ligados a conceitos do marketing de relacionamento. Segundo o autor, 

um desses requisitos, por exemplo, é a divulgação do nome das pessoas que mais 

tiveram sucesso em ganhar comissões. Tal ação permite que todos clientes percebam 

com mais clareza as vantagens do programa e os vencedores se sintam ainda mais 

entusiasmados a participar, possuindo um motivo a mais para compartilhar sua 

história de sucesso dentro da sua rede de contatos. 
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2.1.3 Relacionamento pessoal 

Aparentemente existe um consenso entre prestadores de serviços sobre o fato de 

que um tratamento pessoal é algo que os consumidores desejam. No entanto, parece 

haver pouca concordância entre as empresas sobre o que exatamente significa esse 

atendimento pessoal. 

De acordo com Suprenant e Solomom ( 1987), o relacionamento pessoal ocorre 

quando, na interação entre comprador e vendedor, o cliente é reconhecido como uma 

pessoa, mais do que simplesmente como um cliente. 

Mittal e Lassar ( 1996) acrescentam que a dimensão do relacionamento pessoal 

pode ser avaliada como fria e impessoal em uma extremidade, e calorosa e pessoal 

na outra. Nesse sentido, uma empresa de serviços pode ser extremamente eficiente 

ao atender às solicitações de um cliente de forma rápida e customizada, mas ainda 

assim pode não propiciar elementos de relacionamento pessoal nessa interação, 

tomando-a mecânica e despersonalizada. 

É interessante observar que em uma de suas últimas análises sobre as dimensões 

da qualidade em serviços, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994) sugerem cinco 

dimensões principais, das quais duas referem-se diretamente à qualidade do 

relacionamento pessoal entre funcionários e clientes: 

Segurança: cortesia dos empregados e sua habilidade para inspirar confiança; 

Empatia: atenção individual cuidadosa e individualizada para com cada cliente. 

Segundo Suprenant e Solomon (1987), em serviços cujas interações são 

altamente rotinizadas e programadas, como redes de fast-food e de locação de 

vídeos, posturas freqüentemente adotadas para criar um ambiente de relacionamento 

pessoal são, por exemplo, o ato de chamar o cliente pelo nome ou conversar 

rapidamente sobre alguma amenidade, como mudanças de clima e temperatura. Já 
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em serviços que se baseiam estritamente em uma relação entre a pessoa que fornece 

o serviço e quem recebe o serviço, como médicos e advogados, a própria percepção 

de qualidade do serviço é afetada por fatores como empatia e afinidade pessoal. 

Alguns autores afirmam que os encontros entre consumidor e empresa, quando 

da prestação de serviço, são essencialmente encontros sociais (CZEPIEL,1990; 

BEATTY et al., 1996). Underhill (1999) chega a afirmar que a interação social que 

ocorre no momento da compra é o principal fator que motiva os consumidores a 

visitarem as lojas e os estabelecimentos comerciais. 

Alguns indicadores da existência de um relacionamento pessoal entre o cliente e 

os funcionários da empresa são a presença de sentimentos de amizade, o 

reconhecimento do cliente como pessoa (BERRY, 1995) e o engajamento do 

vendedor em conversas amigáveis, que não versam diretamente sobre a transação 

específica entre o vendedor e o comprador (CROSBY, EV ANS e COWLES, 1990). 

Uma pesquisa de Crosby, Evans e Cowles (1990) sugere alguns comportamentos 

que induzem a um maior grau de relacionamento pessoal, especialmente em 

mercados business-to-business. Alguns deles são: postura aberta ao compartilhar 

todo o tipo informações, esforço por aumentar o número de contatos com o cliente e 

postura de privilegiar uma relação cooperativa e não competitiva com o cliente. 

A qualidade do apoio oferecido ao consumidor parece ser também um 

componente em interações sociais positivas. Goodwin (1987) catalogou os vários 

tipos de comportamentos de apoio possíveis e mostrou que eles podem variar desde 

uma interação monótona até uma discussão sobre ansiedades e pensamentos 

pessorus. 

Ainda nessa linha, um trabalho realizado por Gwinner, Gremler e Bitner (1998) 

mostra que os benefícios sociais estão entre os principais motivos para um 

consumidor se engajar em um relacionamento. Esses benefícios podem estar 
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materializados na forma de uma interação sempre agradável com os funcionários da 

empresa, ou até mesmo na consolidação de uma genuína amizade entre as pessoas 

que se relacionam. 

O estímulo à criação de benefícios sociais nas interações entre o comprador e o 

vendedor engloba uma série de táticas de marketing de relacionamento 

particularmente úteis para gerar uma diferenciação de mercado, que são difíceis de 

serem replicadas por concorrentes (GWINNER, GREMLER e BITNER, 1998). 

Berry (1995) também afirma que, quando é possível o desenvolvimento de laços 

sociais com o cliente, o relacionamento fica estruturado de uma maneira muito mais 

forte. 

Uma pesquisa de Reynolds e Beatty (1999) indica que a satisfação com o 

relacionamento pessoal com um vendedor ou atendente influencia uma avaliação 

positiva da qualidade de relacionamento com a empresa e impacta diretamente a 

geração de mensagens boca-a-boca positivas. 

No mesmo sentido, um trabalho de Crosby, Evans e Cowles (1990) indica um 

efeito significativo de alguns comportamentos de vendedores de seguro de vida, tais 

como manter sempre contato com clientes, personalizar a relação e mandar cartões, 

sobre a qualidade do relacionamento. 

Parece ficar claro que, como tática de marketing de relacionamento, cabe à 

empresa decidir pela alocação mais apropriada de recursos e investimentos. Investir, 

por exemplo, para garantir um baixo turn-over de funcionários parece ser uma 

postura que tende a aumentar a incidência de relacionamentos pessoais com o 

cliente, já que quanto maior o tempo de casa do funcionário, maior é a sua 

capacidade de estabelecer laços de familiaridade com cada consumidor 

(REICHHELD, 1993). 
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2.1.4 Esforços de recuperação de serviços 

Um esforço de recuperação de serviço pode ser visto como uma troca em que o 

consumidor experimenta uma perda, em razão de falhas na entrega do serviço, e a 

empresa tenta prover um ganho, na forma de um esforço de recuperação de serviço, 

para compensar o prejuízo do consumidor (SMITH, BOLTON e WAGNER, 1999). 

De acordo com Gronroos (1988), a recuperação de serviço refere-se às ações 

empreendidas por uma empresa para responder a questões de serviços prestados com 

problemas. 

Essa área tem sido considerada de alto impacto na avaliação do consumidor 

sobre a qualidade do relacionamento, pois em geral os consumidores estão 

emocionalmente mais envolvidos e atentos a uma situação de recuperação de 

serviço, do que a processos e interações normais do dia-a-dia (BERR Y e 

PARASURAMAN, 1991). Além disso, estão em geral mais insatisfeitos com uma 

eventual incapacidade de uma organização compensá-lo por uma falha, do que com 

a falha propriamente dita (BITNER, BOOMS e TETREAULT, 1990). 

O comportamento do consumidor, quando insatisfeito com os serviços prestados 

pela organização, é complexo e pode incluir desde reclamações à empresa, troca de 

marca ou fornecedor, até comunicação negativa boca-a-boca. 

Singh (1988) sugere que tal insatisfação pode gerar respostas a terceiras partes, 

como iniciar ações legais na justiça ou órgãos de defesa do consumidor. O mesmo 

autor acrescenta que o consumidor pode responder à insatisfação por meio do 

engajamento em múltiplas ações, como reclamar à loja que vendeu o produto e ainda 

falar para amigos da sua experiência negativa de compra. 

Richins (1983) lembra também que a alternativa de não fazer nada sobre a 

insatisfação está sempre presente para o consumidor, já que assim não há dispêndio 



31 

de esforços ou recursos, enquanto fazer uma reclamação freqüentemente exige um 

gasto razoável de energia. 

Em pesquisa realizada junto a consumidores que reportaram algum tipo de 

insatisfação em relação a serviços prestados por empresas, Soderlund (1998) mostra 

que as reações mais comuns dos consumidores foram iniciar a transmissão para 

amigos de mensagens negativas sobre a empresa, e não se dirigir à organização para 

formalmente registrar uma reclamação. 

Essa percepção de que existe a possibilidade de um consumidor descontinuar o 

uso dos produtos da empresa, sem ao menos propiciar a oportunidade de que haja 

um esforço de recuperação de serviço, foi um motivo a mais a justificar o 

desenvolvimento dos conceitos de marketing de relacionamento que valorizam a 

interação e os canais abertos parafeedbacks contínuos. 

Dentro desse contexto, programas de gerenciamento de reclamações 

empresariais envolvem uma interação entre companhias e consumidores, em que 

avaliações de justiça e as atribuições de culpa têm um importante papel (Tax et ai., 

1998). 

No que tange às avaliações de justiça, as pesquisas indicam que a questão de 

justiça pode ser analisada em três dimensões: distributiva, processual e interpessoal 

(CLEMMER, 1993). 

A justiça processual refere-se às políticas e critérios usados pelos tomadores de 

decisão para resolver disputas e benefícios. No âmbito empresarial, alguns estudos 

têm avaliado a relação entre a satisfação com a qualidade do relacionamento e as 

questões processuais como: 

A velocidade da resposta da empresa e o tempo de espera do consumidor para 

que seja encontrada uma solução satisfatória (GILLY, 1987). 
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A oportunidade que os clientes têm de expressar sua opinião durante o processo 

de resolução de problema (TAX et al., 1998). 

O número de vezes que o consumidor tem que estabelecer contato com a 

empresa para resolver seu problema (DA VIDOW e LEIGH, 1998). 

A aceitação da responsabilidade por parte da empresa, que não se esquiva de 

suas responsabilidades e compromissos (T AX et al., 1998). 

A justiça interpessoal, por sua vez, diz respeito à qualidade do tratamento 

interpessoal que indivíduos recebem durante o processo de recuperação do serviço. 

Nesse sentido, uma pesquisa de Blodgett et al. (1997) sugere evidências de que 

consumidores tratados com cortesia e respeito durante o processo de gerenciamento 

de reclamações demonstram mais satisfação e menor disposição de se engajar em 

comunicação boca-a-boca negativa. Smith et al. (1999), por sua vez, mostram que o 

oferecimento de um pedido de desculpas também tem sido considerado um aspecto 

relevante, que reconstrói o respeito entre as partes em um relacionamento e indica 

um real interesse de resolver o problema. 

A justiça distributiva refere-se aos resultados efetivos do processo. No cenário 

empresarial, muitas vezes tais resultados constituem reembolsos tangíveis oferecidos 

pela empresa para o reclamante. Exemplos comuns na literatura e no mercado são a 

troca de produtos de desempenho questionável ou a devolução do dinheiro pago 

pelo consumidor. 

Corroborando a relevância dessas três dimensões de justiça, um estudo de Bitner 

et al. (1990) detectou que as respostas a falhas de serviço, que são consideradas mais 

satisfatórias pelos clientes, envolvem o reconhecimento por parte do empregado que 

existe um problema a ser resolvido, uma resolução atenciosa e cortês e a solução 

propriamente dita, ou seja, uma combinação dos elementos de justiça processual, 

interpessoal e distributiva. 
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Além dos componentes de justiça relatados, segundo Richins (1983), outros 

fatores a influenciar o processo de gerenciamento de reclamações são a severidade 

da insatisfação e a parcela de culpa atribuída pela falha à empresa. Uma pesquisa 

conduzida pelo mesmo autor apontou que esses dois fatores se relacionam de 

maneira estatisticamente significativa com a intenção do consumidor de se engajar 

em processos de comunicação boca-a-boca negativa. 

A preocupação de gerenciar reclamações de clientes, porém, não tem como 

único objetivo evitar a insatisfação e os comportamentos decorrentes dela, como as 

mensagens boca-a-boca negativas. 

Outros estudos também têm mostrado que existe uma correlação positiva entre a 

resolução da reclamação e aumento da satisfação e da comunicação boca-a-boca 

positiva sobre a empresa. Soderlund (1998), por exemplo, pesquisou as 

conseqüências de esforços de recuperação de serviços satisfatórios e insatisfatórios, 

sugerindo que os episódios negativos geram aproximadamente a mesma intensidade 

de comunicação boca-a-boca que os episódios positivos. 

Oferecendo fundamentação para esses indícios, Bitner e al. (1990) pesquisaram 

700 incidentes críticos da interação entre empresas de serviços e consumidores, ou 

seja, momentos que foram relatados por consumidores como inesquecíveis na sua 

relação com a empresa. Como resultado, os momentos que caracterizavam a 

resposta de funcionários a falhas na entrega do serviço representaram 33,2% de 

todos os incidentes descritos, com exemplos tanto de casos negativos, como de 

incidentes que foram justamente inesquecíveis porque foram resolvidos de forma 

muito satisfatória. Alguns exemplos de como o mesmo tipo crucial de problema 

pode gerar uma impressão satisfatória ou insatisfatória, de acordo com a atitude da 

empresa, são fornecidos pelos mesmos autores e reproduzidos no quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 - Incidentes memoráveis: respostas de funcionários a falhas no serviço 

Problema Resolução que causou Resolução que causou 

percepção satisfatória impressão insatisfatória 

Serviço não estava 'Eles nfb acharam minha 'Quando ná; chegamos, 

disponível. reserva, mas o gerente me descobrimos que nfb havia mais 

ofereceu uma suíte de luxo quartos, apesar de termos feito 

pelo mesmo preço da reserva. NãJ houve nenhuma 

comum." explicaçib ou ajuda para achar 

outro hotel. " 

Entrega do serviço 'Mesmo eu nfb tendo 'Os atendentes do avifb 

de maneira muito reclamado daquela espera continuamente nos davam 

lenta. de quase lh30, a informaçii?s equivocadas e o que 

garçonete continuamente era para ser 1 h de atraso se 

se desculpava e no final transformou numa espera de 

disse que a conta seria por 6h." 

conta do restaurante. " 

Falhas na essência 'Meu coquetel de camarfb 'Minha valise estava totalmente 

da oferta de veio parcialmente danificada e, quando tentei 

serviços. congelado. A garçonete reclamar, o atendente insinuou 

pediu desculpas e nfb me que eu estava mentindo e 

cobrou nada pela querendo prejudicá/o. " 

refeiçib. " 

Fonte: Traduzido e adaptado de Bitner et al. (1990, p. 77). 
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A definição de investir em esforços de recuperação de serviços, como uma tática 

de marketing de relacionamento, exige investimentos da empresa em treinamento de 

funcionários, sistemas de informações e metodologias eficientes de mensuração da 

qualidade do serviço (BITNER, BOOMS e TETREAULT, 1990). 

Esse investimento geralmente tem como foco competências como a aceleração 

do tempo de resposta da empresa após a falha de serviço (CLEMMER e 

SCHNEIDER, 1996) e o treinamento de funcionários para saber lidar com o cliente 

após a falha do serviço (BLODGET, HILL e TAX, 1997). Aliás, um estudo 

realizado no mercado brasileiro indica que a qualidade percebida pelo consumidor 

no atendimento telefônico de reclamações é mais influenciada pela percepção da 

qualidade do atendimento do que pela resolução do problema que gerou a 

reclamação (QUEIROZ, PRETTO e MIRAPALHETA, 1999). 

Nesse sentido, ao identificar e resolver satisfatoriamente os problemas, as 
-

empresas fazem com que seus clientes tenham a percepção de uma estratégia de 

recuperação justa, o que aumenta a satisfação dos consumidores com a organização 

e a tendência de que eles gerem recomendações positivas para os amigos. Nessa 

linha de raciocínio, Fornell e Wernerfelt (1987) afmnam que ações bem executadas 

de recuperação de serviço · são fundamentais para aumentar a satisfação do 

consumidor com a qualidade do relacionamento. Maxham III (200 1 ), por sua vez, 

indica que esforços de recuperação de serviço aumentam de forma significativa a 

geração de mensagens boca-a-boca por parte dos consumidores. 

2.1.5 Customização 

O marketing de relacionamento permite que os prestadores de serviço aprendam 

mais sobre as necessidades dos seus clientes, o que facilita a customização do 

serviço, de acordo com especificações desses mesmos clientes (BERRY, 1995). 
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Zeithaml, Berry e Parasuraman (1985) sugerem que, para o marketing de 

relacionamento ser possível, é fundamental que a empresa tenha capacidade para 

entender e conhecer as necessidades dos seus clientes, reconhecendo o cliente 

regular e dispensando-lhe uma atenção individualizada. 

No mesmo sentido, um estudo de Gwinnner, Gremler e Bitner (1998) junto a 

consumidores de empresas de serviços mostrou que a customização, definida como 

o grau com que os fornecedores de serviços se adaptam às necessidades individuais 

de clientes regulares, parece ser um dos benefícios mais importantes buscados nos 

relacionamentos com empresas. Nesse estudo, foram identificadas duas categorias 

principais de benefícios da customização: 

Adaptação de alguma característica do serviço de acordo com pedidos ou 

interesse do cliente. 

Redução do tempo de explicações para o fornecedor do serviço, em função de já 

existir um prévio conhecimento das necessidades específicas do consumidor. 

Alguns exemplos de depoimentos de consumidores entrevistados estão 

reproduzidos no Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2 - Depoimentos de consumidores quanto aos benefícios da customização. 

TIPO DE BENEFÍCIO 

Adaptação de alguma 

característica do serviço. 

Adaptação de alguma 

característica do serviço. 

DEPOIMENTO DO CONSUMIDOR 

"Meu pediatra permitia que eu usasse a porta 

dos fundos. Desta forma, eu evitava que minha 

filha tivesse contato com outras crian(lls 

doentes." 

'Eles disseram que, mesmo que meu marido 

mudasse para uma companhia de seguros que 

eles normalmente nib aceitam, eles honrariam o 

seguro realizado. " 

Redução de tempo de 'Eu levo meu filho sempre ao mesmo barbeiro, 

explicações para o fornecedor do pois assim eu nib tenho que dar toda vez a 

serviço. mesma explicaçiD sobre que tipo de corte de 

cabelo ele gosta. " 

Redução de tempo de "Quando eu encontro um dentista que eu goste, 

explicações para o fornecedor do tendo a me tratar com ele por muito tempo. Ele 

serviço. logo aprende do que eu gosto ou nib, do que eu 

tenho mais medo ... Nib que ro ficar reinventando 

a roda com novos dentistas. " 

Fonte: Adaptação de Gwinnner, Gremler e Bitner (1998, p. 104). 
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De acordo com Zeithaml (1981 ), os consumidores freqüentemente reconhecem 

que, ao manter uma relação continuada com um prestador de serviço, é possível 

obter um grau de satisfação mais elevado. Esse autor argumenta especificamente que 

a existência de clientes regulares permite que o prestador de serviço: 

Possa tomar conhecimento dos gostos e preferências específicas do cliente. 

Possa tomar medidas para garantir um melhor tratamento. 

Sinta-se mais motivado a buscar a satisfação do cliente. 

Tais afirmações estão de acordo com a opinião de Sheth e Parvatiyar (2000), os 

quais declaram que o ponto fundamental do marketing de relacionamento é que 

consumidores desejam reduzir seu risco e o número de opções no processo decisório 

de consumo, estabelecendo um relacionamento regular com as empresas e os 

fornecedores. 

Além disso, Peterson (1995) argumenta que o tratamento diferenciado para com 

os consumidores atende a uma necessidade básica de qualquer pessoa, que é a de se 

sentir importante. 

Segundo Gwinnner, Gremler e Bitner (1998), a customização deve ser vista 

como uma tática de marketing de relacionamento, na medida em que ela reflete na 

prática um posicionamento estratégico da empresa e exige uma alocação de recursos 

específicos para a execução de atividades como: treinamento dos atendentes, 

desenvolvimento de estrutura de gerenciamento de contas e suporte tecnológico 

necessário para registrar as preferências do cliente e o histórico de relacionamento 

com ele. 
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De modo especial, o treinamento e a manutenção de funcionários qualificados 

parecem constituir um fator relevante nesse processo (ABREU, 1996). De acordo 

com Reichheld (1993), por exemplo, quanto mais tempo um funcionário permanece 

na mesma empresa, maior é o tempo disponível para treiná-lo a resolver os 

problemas dos clientes. 

Nessa linha, Berry (1983, p. 27) comenta um anúncio da American Express, cujo 

texto era: 

"Esta nib é uma gravaçib. Quando telefonam, os clientes da American Express sib 

atendidos por pessoais reais. Claro, nossos centros de atendimento sib equipados 

com computadores fanté&ticos, mas nó; garantimos que nossos funcioná-ios 

tambén estejam equipados com excelentes c&ebros. Dessa forma, eles estib 

autorizados a resolver todos seus problemas e solicitaçii?s e a explicar todos os 

serviços que sib oferecidos aos nossos associados. " 

Peppers e Rogers ( 1995) concordam com essas afirmações, propondo que o 

grande objetivo do marketing deve ser o estabelecimento de relações que satisfaçam 

às necessidades únicas de cada cliente. Segundo esses autores, tal objetivo, presente 

já há algum tempo nos mercados de business-to-business, está sendo estendido 

também para mercados de massa, graças ao desenvolvimento de novas tecnologias 

de gerenciamento de banco de dados. 

2.2 Investimento percebido no relacionamento 

Para analisar o impacto do investimento percebido no relacionamento é 

fundamental compreender o princípio da reciprocidade. 

A reciprocidade é considerada um fator chave para explicar a duração e a 

estabilidade do relacionamento entre as empresas e os consumidores (Larson, 1992). 
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Na verdade, o princípio da reciprocidade é considerado bastante útil para analisar 

diversas modalidades de relacionamento. 

Em diferentes tipos de sociedade se pode encontrar, em maior ou menor grau, 

uma série de comportamentos fundamentais que se baseiam nas normas de 

reciprocidade. Alguns exemplos são os rituais de troca de presentes, os padrões de 

convivência em farm1ia e certas normas em relação ao comportamento de amigos. 

Tais comportamentos, em muitos casos, não estão previstos formalmente em 

contratos, mas mesmo assim regulam grande parte das relações humanas. 

De acordo com o princípio da reciprocidade, isso acontece porque os 

investimentos e ações iniciadas por uma parte, em determinado relacionamento, 

tendem a ser compensadas pela outra parte, já que esta antecipa um sentimento de 

culpa, caso ela venha a violar o princípio da reciprocidade (LI e DANT, 1997). 

No caso dos relacionamentos entre empresas, a reciprocidade parece ser 

fundamental para a auto-regulação e para a coordenação de ações interdependentes, 

nesses relacionamentos (BAGOZZI, 1995). Nesse sentido, um estudo de Larson 

(1992) apresentou evidências de que o controle e a coordenação das relações de 

parceria entre empresas se baseiam mais no respeito a normas de reciprocidade, do 

que em contratos e acordos formais. 

Becker ( 1990) afirma que a reciprocidade é uma virtude fundamental presente 

em todos seres humanos, que pode ser resumida pelo seguinte sentimento: deve-se 

retribuir boas coisas na proporção em que elas são recebidas. 

Em relacionamentos entre empresas e consumidores, Bagozzi (1995) aponta 

diversos exemplos que ilustram a presença do princípio da reciprocidade: os 

compradores demonstram lealdade para com certas empresas, em função de 

benefícios especiais recebidos no passado; ou vendedores, ao lidar com clientes 
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insatisfeitos, oferecem compensações afetivas ou econômicas, por eventuais falhas 

na entrega do serviço. 

Kang e Ridgway ( 1996) também discutem outros exemplos como a necessidade 

que consumidores sentem de retribuir, de alguma forma, uma grande simpatia e 

consideração demonstradas por funcionários da empresa. De uma forma ou de outra, 

parece que, quando a empresa investe tempo e recursos em um relacionamento, isto 

parece criar laços psicológicos com os consumidores que se sentem incentivados a 

nutrir essa relação (SMITH e BARCLAY, 1997). 

Para o conceito de reciprocidade se incorporar a um relacionamento entre 

empresa e consumidor, no entanto, é fundamental que o consumidor perceba e se 

impressione com o investimento no relacionamento, feito pela empresa (HART e 

JOHNSON, 1999). 

Para fins da presente tese, o investimento percebido no relacionamento será 

definido como a percepção do consumidor quanto ao grau com que a empresa 

dedica recursos, tempo e atenção para manter e aprimorar o relacionamento com 

seus clientes regulares (SMITH e BARCLAY, 1997). 

No modelo que será desenvolvido e investigado nesta tese, propõe-se que o 

investimento percebido no relacionamento seja um construto que media a influência 

das diferentes táticas de marketing de relacionamento sobre a qualidade do 

relacionamento. 

A qualidade do relacionamento, posicionada como conseqüência do 

investimento no relacionamento percebido, é que, em última análise, influencia a 

geração de mensagens boca-a-boca. Isto se explica pela suposição de que o 

consumidor atua com reciprocidade em relação às ações da empresa. 
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2.3 Qualidade do relacionamento 

Embora ainda existam opiniões diferentes sobre que dimensões compõem a 

qualidade de um relacionamento, estudos anteriores enfatizam principalmente os 

conceitos de confiança e comprometimento (DWYER, SCHURR e OH, 1987; 

EVANS e COWLES, 1990; HUNT e MORGAN, 1994; DORSCH, SWANSON e 

KELLEY, 1998). 

Nesta tese, a qualidade do relacionamento será considerada um construto 

abstrato, ao invés das dimensões mais específicas de confiança e comprometimento, 

porque os consumidores tendem a ter dificuldade para fazer distinções mrus 

detalhadas entre esses conceitos (CROSBY, EVANS e COWLES, 1990). 

De qualquer forma, fica claro que os sentimentos de confiança e 

comprometimento são construídos a partir da percepção de que a outra parte, em um 

relacionamento, faz investimentos para a manutenção desse mesmo relacionamento 

(WULF, ODEKERKEN-SCHRODER e LACOBUCCI, 2001). São analisados a 

seguir mais pormenores sobre confiança e comprometimento. 

2.3.1 -Confiança. 

Segundo Zeithaml, Berry e Parasuraman (1994), uma das cinco dimensões mais 

importantes para definir a qualidade de um serviço, diz respeito, justamente, à 

confiança em que a empresa pode e desenvolverá o serviço prometido de forma 

precisa e de acordo com o cliente. 

Uma pesquisa realizada por Moorman, Zaltman e Deshpande (1992) ilustra bem 

a importância da confiança. Nela, os autores mostram o impacto da confiança sobre 

a decisão de utilizar pesquisas de mercado por parte das empresas que as solicitaram 

junto às agências de pesquisa. Eles mostraram que a confiança reduzia a incerteza e 
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a vulnerabilidade associadas ao uso das informações contidas na pesquisa e que, não 

havendo confiança entre as partes, menor era esse uso e mais fraco o relacionamento 

como um todo. 

Salmond (1994 ), ao discutir o conceito de confiança, vai além e define-o como 

uma fé mútua da qual, em última análise, todos os relacionamentos dependem. 

Na verdade, em qualquer relacionamento, as partes incorrem em sérios riscos e 

não sabem se possuem toda informação necessária. Por isso tentam criar uma 

atmosfera de confiança (WULF, ODEKERKEN-SCHRODER e LACOBUCCI, 

2001). Nesse contexto, Gundlach e Murphy (1993) afmnam que a confiança pode 

ser considerada a variável mais aceita como base para a fundamentação de qualquer 

· interação humana. 

Gwinner, Gremler e Bitner (1998), pesquisando especificamente os principais 

benefícios que os consumidores buscam em um relacionamento com empresas, 

sugerem que a sensação de conforto ao lidar com um prestador de serviços de 

histórico confiável aparece como um benefício importante. 

Berry e Parasuraman (1991), por sua vez, já afirmavam que o marketing de 

relacionamento deve buscar uma ligação de confiança mútua com parceiros, 

incluindo clientes e fornecedores, não só como mais um benefício, mas para a 

própria possibilidade de existência da relação. Segundo os mesmos autores, isto 

ocorre especialmente no âmbito de serviços, já que em geral eles são adquiridos 

antes de serem experimentados. 

Morgan e Hunt (1994) sugerem que, para gerar um sentimento de confiança no 

consumidor, é necessário que a empresa seja vista como confiável e como 

interessada em investir no relacionamento, percepções estas que são alcançadas por 

mew de qualidades como consistência, controle, justiça, credibilidade, 

responsabilidade e disposição para ajudar. 
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No mesmo sentido, Ganesan (1994) engloba esses fatores antecedentes da 

confiança em duas dimensões fundamentais: 

Credibilidade: uma expectativa mantida pelo cliente, de que pode contar com a 

performance da empresa. Essa dimensão abrange fatores como consistência e 

controle sobre o padrão de comportamento exigido. 

Benevolência: grau com que o cliente acredita que a empresa tenha intenções e 

motivos benéficos. O foco está nos motivos e intenções da empresa, ilustrados 

por fatores como justiça e disposição para ajudar. 

É importante ressaltar que as táticas de marketing de relacionamento discutidas 

anteriormente são o modo prático de a empresa instrumentalizar esses fatores que 

levam à confiança, transportando-as para o dia-a-dia do relacionamento com o 

consumidor. 

Baseado nos conceitos já expostos, o Quadro 3 ilustra a seguir a relação entre 

essas táticas e alguns comportamentos que desenvolvem o sentimento de confiança 

por parte do consumidor. 
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Quadro 3 - Táticas de marketing de relacionamento e comportamentos que levam à 

confiança. 

I 

TATICA DE MARKETING DE COMPORTAMENTOS QUE 

RELACIONAMENTO DESENVOLVEM O SENTIMENTO 

DE CONFIANÇA 

Comunicação dirigida. Credibilidade. 

Recompensas tangíveis. Justiça, consistência. 

Relacionamento pessoal. Credibilidade, controle. 

Esforços de recuperação de serviços. Justiça, responsabilidade, disposição para 

ajudar, controle. 

Customização. Disposição para ajudar. 

Fonte: O autor desta tese. 

2.3.2- Comprometimento. 

O conceito de compromisso pode ser considerado um ponto essencial no 

marketing, pois, conforme discutido anteriormente, esta disciplina está mudando de 

um paradigma transacional de troca para uma postura relaciona!. 

O comprometimento em relação a um relacionamento pode ser definido como 

um contínuo desejo do consumidor de permanecer na relação, por acreditar no seu 

valor (MORGAN e HUNT, 1994). 



46 

Apoiando esse ponto de vista, Levitt (1983) já fazia uma interessante - e de certa 

forma bem-humorada - analogia entre o relacionamento consumidor-empresa e o 

casamento. Nessa comparação, fica claro que o casamento, assim como o 

relacionamento no mundo dos negócios, exige o comprometimento das duas partes a 

empreender esforços para adotar uma postura contínua de relacionamento. 

Nesse mesmo sentido, Dwyer, Schurr e Oh (1987) consideraram o compromisso 

como a fase mais avançada que uma relação entre parceiros pode alcançar, já que 

esse compromisso representa uma interdependência mútua e um grau de satisfação 

que repele a entrada de outros parceiros substitutivos. 

Explorando mais esse conceito, Gundlach, Achrol e Mentzer (1995) encontram 

nas normas sociais o fator chave que detém o . oportunismo, ou seja, o 

enfraquecimento do relacionamento em razão de problemas ou oportunidades de 

curto prazo. Segundo os mesmos autores, as normas sociais podem guiar e regular 

os padrões de comércio e conduta, privilegiando a manutenção da mutualidade de 

interesses, harmoriização da resolução de conflitos e flexibilidade para se adaptar a 

ambientes em mutação. 

Na presente tese, será adotada uma interpretação de comprometimento que 

enfatiza tanto a vontade de continuar na relação, como a presença da disposição em 

investjr nessa relação. Essa distinção é importante, pois muitas vezes o consumidor 

permanece em uma relação simplesmente por falta de opções no mercado. 

Essa postura está de acordo com Gundlach, Achrol e Mentzer (1995). Esses 

autores afirmam que as pesquisas sobre o tema parecem estar evoluindo na direção 

de dividir o compromisso em três componentes principais, em que estão presentes 

claramente tanto aspectos de intenção de continuar, como de investir na relação. 

Seriam eles: 
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Um componente de entrada, ou instrumental, o qual representa uma ação 

afirmativa iniciada por um dos membros da relação, indo além de simples 

promessas. Um. exemplo possível, no ambiente do relacionamento entre 

empresas, seria a assinatura de contratos para compartilhamento de tecnologia. 

Um componente atitudinal, que constitui uma ligação psicológica, ou 

compartilhamento de valores entre as partes do relacionamento. Aspectos 

afetivos estão muito presentes nesse componente e sinalizam o desejo de manter 

o relacionamento. 

Um componente temporal, que consolida atitudes tomadas de forma consistente, 

ao longo de um intervalo de tempo, e que indicam a vontade das partes em 

investir na relação. 

2.4 A importância do processo de comunicação boca-a-boca para decisões de 

consumo. 

A divulgação de novos produtos e serviços por meio de canais interpessoais é 

também conhecida como propaganda boca-a-boca (SCHIFFMAN e KANUK, 1995) 

e pode ocorrer pessoalmente, num encontro face a face, ou com o emprego de uma 

tecnologia de comunicação, como um diálogo por telefone. 

Diversas evidências têm sido encontradas de que as informações advindas de 

relações interpessoais são essenciais para as decisões de consumo de um produto ou 

serviço (DITCHER, 1966; KIEL e LAYTON, 1981; PRICE e FEICK, 1984; HERR, 

KARDES e KIM, 1991). 

A visualização de como esse fenômeno ocorre pode ser facilitada pela 

compreensão, por exemplo, do processo de decisão para a compra e a utilização de 
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um novo serviço. Segundo Rogers (1995), esse processo é caracterizado por cinco 

etapas: 

1. Conhecimento do novo serviço, quando o indivíduo é exposto à existência de 

uma inovação e adquire uma compreensão inicial de seu funcionamento. 

2. Formação de uma atitude, também conhecida como etapa da persuasão. 

3. Decisão, quando o indivíduo inicia atividades que o levam a adotar ou rejeitar o 

novo serviço. 

4. Implementação, quando o serviço é utilizado. 

5. Confirmação da sua decisão, quando o indivíduo busca mensagens que 

confirmem a decisão tomada, ou quando ele a altera, em função do recebimento 

de mensagens contraditórias. 

Como relatam alguns autores (KIEL e LA YTON, 1981; SIL VERMAN, 2001 ), a 

comunicação boca-a-boca parece exercer um papel importante em cada uma dessas 

etapas. 

Em relação à primeira etapa, Rosen (2000) aponta em um exemplo, que 65% dos 

consumidores que compraram uma agenda eletrônica afirmaram haver tomado 

conhecimento do novo produto por indicação de um conhecido. Silverman (2001), 

por sua vez, afirma que a porcentagem de pessoas que conhecem os serviços de um 

novo web site, em razão de recomendações boca-a-boca, varia entre 52% e 60%, 

para todas as categorias de consumo. 

A etapa da persuasão também é bastante documentada na literatura sobre 

comunicação boca-a-boca (DITCHER, 1966; HERR, KARDES e KIM, 1991; 

SODERLUND, 1998; GILLY et ai., 1998; BANSAL e VOYER, 2000). Amdt 

(1967), por exemplo, realizou um estudo experimental junto a 495 domicílios, 

quando foi divulgada uma nova marca de um produto tradicional e acompanhado o 
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ciclo de adoção dessa inovação. No final, observou que o grau de exposição a 

mensagens boca-a-boca positivas aumentava a probabilidade de compra do novo 

produto porque consumidores dispunham de mais elementos para formar uma 

opinião e eram abordados por mensagens de diferentes amigos. 

Já para a decisão de utilizar o novo serviço, de acordo com Cafferky (1999), 

mais de 80% das pessoas seguem as recomendações de um familiar, amigo ou um 

profissional. Segundo esse autor, cada cliente possui uma rede de relacionamentos, 

sendo ela a principal fonte para os consumidores obterem informações essenciais 

para a tomada de decisão. Nesse sentido, Rosen (2000) também cita uma pesquisa 

mostrando que 77% dos norte-americanos pedem um conselho para seus 

conhecidos, antes de definir a escolha de um novo médico. 

Quanto às etapas finais de implementação e confirmação, parece que os 

consumidores necessitam se assegurar de que tomaram a decisão de consumo 

correta. Bone (1992), por exemplo, em estudo realizado junto a grupos de clientes 

de restaurantes, mostra que em 80% dos casos pesquisados havia a troca de 

impressões sobre o restaurante escolhido durante a refeição, e que esse intercâmbio 

de informações muitas vezes era iniciado pelo responsável pela escolha do local. 

Soderlund (1998), por sua vez, mostra como a tendência de que os consumidores 

falem com amigos sobre suas experiências positivas ou negativas de consumo é 

maior que sua disposição de elogiar ou reclamar diretamente para as empresas. 

Para compreender melhor a importância do processo de comunicação boca-a

boca, seria interessante também observar o padrão de evolução de produtos e 

serviços que se tomaram grandes sucessos de mercado. 

Quando os estudiosos do assunto acompanhavam o processo de adoção de uma 

inovação bem sucedida e inseriam num gráfico a porcentagem da população que 

adotava a inovação no decorrer do tempo, notavam uma "Curva em S", ou seja, um 

indicador de que há um comportamento padrão na forma como inovações são 
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adotadas. Primeiro, uma pequena parcela de adotantes iniciais decide experimentar o 

serviço, o que faz com que a curva cresça lentamente, até atingir um ponto de 

inflexão. Aí, repentinamente ocorre um grande aumento do número de pessoas que 

passam a adotar a inovação, como mostra o Gráfico 1 a seguir: 

Gráfico 1: Comportamento de adoção da inovação 

Tempo 

Fonte: Rogers (1995, pág. 258). 

O ponto onde esse significativo aumento passa a ocorrer corresponde àquele em 

que foi alcançada uma massa crítica de adotantes da inovação. Entre outras 

conseqüências importantes, quando essa massa crítica é atingida, passa a existir o 

número mínimo de indivíduos necessários para que as vantagens da inovação 

possam ser propagadas, via comunicação boca-a-boca, para todo o mercado. 

O fenômeno da massa crítica pode ser mais claramente visualizado nas 

chamadas inovações interativas, as quais apresentam um grau de interdependência 

entre as decisões de adoção da inovação por diferentes indivíduos. Exemplos de 

inovações interativas são os aparelhos eletrônicos de comunicação, como o telefone. 

Fica claro que a primeira pessoa a adotar o telefone, em 1870, só encontrou alguma 

utilidade nessa nova tecnologia quando outras pessoas também passaram a adotá-la. 
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A história do fac símile também ilustra bem a importância das mensagens boca

a-boca para o sucesso de novos produtos e serviços. O fax foi inventado em 1843, 

por Alexander Bain, um escocês que chamou sua invenção de "gravador de 

telégrafo", já que originalmente as mensagens eram transmitidas pelas linhas 

instaladas para os telégrafos. Ninguém adotou a inovação, de início. Mais de um 

século depois, em 1948, a RCA anunciou uma máquina de fax capaz de transmitir 

mensagens através de ondas de rádio. Mas, devido à falta de confiabilidade do 

processo, ainda não foi nessa ocasião que a inovação conquistou adeptos. Em 1960, 

a Xerox fez uma nova tentativa, com a produção e venda de um aparelho chamado 

de telecopier, para agências de notícias em todo mundo, as quais podiam então 

utilizar linhas telefônicas comuns para enviar documentos e informações entre seus 

jornalistas e equipes. Mas o obstáculo para disseminação imediata da inovação foi a 

alta lentidão do processo, pois na época demorava cerca de 8 minutos para o envio 

de apenas uma página. 

Lentas evoluções tecnológicas foram sendo desenvolvidas, até que no ano de 

1984 foi vendido mundialmente um total de 80.000 máquinas de fax. Foi esse o 

ponto em que a "curva em S" começou a tomar forma, em função de constantes 

diminuições de preços do produto e em razão da comunicação boca-a-boca sobre a 

nova tecnologia. 

Tal crescimento prosseguiu até 1987, ano em que o ponto de massa crítica da 

inovação foi apontado como tendo sido atingido, com a venda de 1 milhão de 

máquinas. O alcance da massa crítica fica claro por alguns fenômenos, como o fato 

de ter sido justamente nesse ano que os consumidores norte-americanos passaram a 

assumir que todo mundo possuía uma máquina de fax e os números de fax passaram 

a aparecer, com freqüência, em cartões de visita de executivos. Além disso, os 

gerentes de empresas que já utilizavam o fax para todo tipo de envio de documentos, 

comentavam as vantagens de rapidez e custo em conversa com colegas executivos. 

A partir daí, a inovação passou a se auto-sustentar, até atingir o estado de difusão 
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atual, em que praticamente todas as empresas no mundo têm acesso à comunicação 

por fax. 

Em resumo, o ponto fundamental em relação à comunicação boca-a-boca é que 

pesquisas sugerem que a maioria dos indivíduos não adota uma inovação antes que 

seus colegas referendem essa decisão de alguma forma (ROGERS, 1995). Isso leva 

ao conceito de limite mínimo para adoção da inovação, ou seja, quantas pessoas de 

uma rede de contatos têm que conhecê-la ou adotá-la, antes que o indivíduo o faça. 

Muitas vezes o indivíduo adota a inovação tardiamente, não porque ele seja avesso a 

novidades de um modo geral, mas simplesmente porque nenhum membro da sua 

rede de contatos pessoal havia sido exposto à novidade (VALENTE, 1994). É nesse 

sentido que se revela a importância da troca de mensagens boca-a-boca, já que 

quanto mais intensa for essa troca, maior será a chance de que os consumidores 

sejam expostos ao novo produto ou serviço. 

2.4.1 Razões para a eficácia do processo de comunicação boca-a-boca junto a cada 

consumidor 

A difusão por canais interpessoais é extremamente eficaz em função de diversos 

fatores e motivos (DITCHER, 1966; SCHIFFMAN e KANUK, 1995). Para entender 

esse fenômeno é útil entender a distinção entre canais de mídia de massa e canais 

interpessoais. Segundo Rogers ( 1995), os primeiros envolvem a utilização de uma 

mídia de massa como rádio ou televisão, significando rapidez ao possibilitar que 

uma única fonte atinja uma audiência de vários milhões de indivíduos. Para o 

mesmo autor, é justamente na rapidez da difusão da mensagem que reside a 

principal vantagem dos canais de comunicação de massa. Já os canais interpessoais 

implicam em contato pessoal entre duas ou mais pessoas, nenhuma das quais 

apresentando um interesse comercial direto na troca de informações. 
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Nesse sentido, um ponto importante parece ser a maior credibilidade da fonte de 

informação no caso de comunicações interpessoais. Isto ocorre justamente porque a 

fonte é vista como tendo um comportamento imparcial e objetivo, pois não está 

ligada comercialmente à empresa que promove o produto (DITCHER, 1966). 

Precisamente por a informação ter sua origem em fontes tidas como neutras, é 

menos filtrada por mecanismos de percepção, como a exposição seletiva a 

mensagens e a dispersão de atenção, fenômenos mais comuns com as informações 

provenientes de campanhas de propaganda. 

Nesse sentido, muitas empresas, para incentivar a propaganda boca a boca, 

incluem o testemunho de "personalidades famosas". O objetivo é justamente emular 

o processo de comunicação interpessoal, segundo o qual alguém em que o 

consumidor confia, ou que "acredita conhecer intimamente", recomenda um novo 

produto (TRIPP e CARLSON, 1994). 

Outro fator que tende a contribuir para a eficácia do processo de comunicação 

boca-a-boca é a ocorrência simultânea de mensagens favoráveis e desfavoráveis 

sobre o novo produto. 

A informação originada de mensagens de comunicação de massa é quase sempre 

positiva em relação ao novo produto. Assim, o fato de amigos fornecerem tanto 

informações positivas como negativas sobre o novo produto, acaba contribuindo 

ainda mais para a confiabilidade do processo. 

Com o objetivo de simular o processo interpessoal de difusão de inovações, 

diversas empresas têm incluído algumas mensagens negativas em sua comunicação 

publicitária. Existem, inclusive, estudos que sugerem que uma mensagem com 

alguma informação negativa sobre o novo produto pode ser mais efetiva que uma 

mensagem em que apenas aspectos positivos são apresentados (CROWLEY e 

HOYER, 1994). 
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Um terceiro fator relevante fundamenta-se na importância que os consumidores 

conferem às opiniões de pessoas dos seus grupos de referência, formados por 

amigos ou membros da farm1ia (ARNDT, 1967; BROWN e REIGEN, 1987; 

ROGERS, 1995; SHETH e PARVATIYAR, 1995). Alguns modelos, por exemplo, 

que tentam prever o comportamento do consumidor, se baseiam essencialmente em 

dois fatores: a conseqüência que o consumidor imagina para o seu ato e o que ele 

acredita que será a opinião dos seus grupos de referência sobre o seu ato (JAGDISH, 

GARDNER e GARRET, 1994). 

Um quarto fator, bastante documentado na literatura sobre o assunto, é que o 

consumidor normalmente busca a opinião de um amigo que ele considera 'êxpert " 

no produto ou serviço relacionado com a decisão de compra, aumentando assim a 

confiabilidadede todo processo (DITCHER, 1996). Aliás, pesquisas mostram que 

quanto maior a expertise da pessoa que envia a mensagem, maior será a sua 

influência sobre quem recebe a mensagem (GILL Y et al., 1998; BANSAL e 

VOYER, 2000). 

Esse expert, que influencia as ações e atitudes de outros em uma categoria de 

produtos, é conhecido como líder de opinião (KOTLER, 1997). Ele pode exercer sua 

influência quando é ativamente procurado para uma opinião qualificada sobre 

determinado produto, ou quando a mensagem é transmitida casualmente como parte 

de contatos interpessoais (MANGOLD, MILLER e BROCKWAY, 1999). 

Pesquisas na área identificam uma forte relação de correspondência entre o perfil 

do líder de opinião e a categoria à qual pertence o novo produto. Um jogador de 

tênis, por exemplo, pode se comportar como um líder de opinião em relação a uma 

nova tecnologia de raquetes, ao passo que, quando a inovação diz respeito a um item 

de outro esporte, ele se comporta como alguém que é influenciado por outros líderes 

de opinião. Respeitada essa ligação estreita entre o líder de opinião e a categoria de 

produto, os consumidores podem se comportar como líderes de opinião em mais de 
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um segmento de consumo, um fenômeno denominado polimorfismo e pesquisado 

por Katz e Lazarsfeld (1955). 

Segundo Rosen (2000), os principais métodos para detectar líderes de opinião 

são: os métodos sociométricos, em que o pesquisador pergunta a membros de uma 

determinada rede de contatos para quem eles pediriam informação sobre um 

determinado assunto; pesquisas de ranking, em que se pergunta a membros de uma 

rede de contatos quais são os líderes de opinião; e métodos de auto-percepção, em 

que se mede o grau com que cada indivíduo percebe ser um líder de opinião. 

McKenna (1993) afirma que as empresas têm também um outro método, mais 

seguro, para identificar ao menos um grupo determinado de líderes de opinião. São 

aqueles consumidores que pedem informação com mais freqüência à empresa, que 

fazem mais perguntas, que passam mais tempo visitando o estande da empresa em 

feiras, que mandam mais mensagens via e-mail, que mais buscam se informar sobre 

as novidades da organização. 

Além do líder de opinião, existe também uma outra categoria de expert, que não 

é ligado diretamente a uma categoria específica de produtos. São os chamados 

market mavens (PRICE e FEICK, 1984). Esse tipo de influenciador é caracterizado 

por ser um indivíduo que possui uma grande quantidade de informações sobre locais 

de compra e sobre o funcionamento do mercado em geral. Normalmente, o market 

maven é um consumidor voraz de informações sobre novos produtos, por meio de 

leituras, propaganda e tempo direcionado a compras. 

O quinto fator que influencia a eficácia da comunicação boca-a-boca é a maior 

vividez das mensagens trocadas por canais interpessoais. De acordo com estudo de 

Herr, Kardes e Kim (1991), por ser mais realista, vívida e acessível pela memória, a 

mensagem boca-a-boca tem um maior impacto na decisão do consumidor, em 

comparação com informações advindas de anúncios impressos. 
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No caso de serviços em particular, o sexto fator é a possibilidade da 

comunicação boca-a-boca transmitir uma experiência direta do transmissor da 

mensagem com o serviço. De acordo com Murray (1991) e Harrison-Walker (2001), 

em função de aspectos de intangibilidade, os serviços são difíceis de ser avaliados 

diretamente e, portanto, implicam em decisões de consumo com um risco maior para 

o consumidor. Assim, a possibilidade de receber informações diretamente de quem 

já experimentou o serviço atenuaria esse risco (RICHINS, 1983; HERR, KARDES e 

KIM, 1991; SHETH e PARVATIYAR, 1995; SIL VERMAN, 2001). Além disso, 

todo esse processo é reforçado por quem envia a mensagem, já que, segundo Reigen 

e Keman (1986), os clientes que se relacionam diretamente com o fornecedor do 

serviço têm um maior envolvimento com a transmissão de referências positivas. 

Finalmente, um sétimo fator para a eficácia da comunicação boca-a-boca é a 

capacidade de uma mensagem boca-a-boca se propagar exponencialmente, por meio 

das redes de relacionamento dos consumidores (REIGEN e KERNAN, 1986; 

BROWN e REIGEN, 1987; DUHAN, JOHNSON e WILCOX, 1997; 

SILVERMAN, 2001). 

Nesse sentido, Rosen (2000) cita uma pesquisa que mostra que compradores on

line contam suas experiências de consumo na Internet para cerca de outras 12 

pessoas. Na média, essa pessoa acaba falando com 3.2 familiares próximos, 2 

parentes distantes, 3.3 amigos, 2.5 colegas de trabalho e outros 1.3 "conhecidos", 

todos membros da rede de relacionamentos do consumidor. 

São essas redes de relacionamento que propiciam, por exemplo, as chamadas 

ações de buzz marketing. Segundo Dye (2000), o buzz marketing é uma ação 

planejada de marketing boca-a-boca com o objetivo de transformar um produto em 

um ícone. Um ícone é um símbolo, uma referência no mercado de consumo, um 

status atingido por produtos tão diversificados, como o Fusca, os brinquedos 

Pokémon ou os livros de Harry Potter. 
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Um dos principais mitos a respeito do buzz marketing é que ele só é possível a 

partir de grandes investimentos de propaganda. Na verdade, Dye (2000) argumenta 

que o caso é justamente o contrário, já que a mídia em excesso acaba por diminuir o 

poder das mensagens boca a boca, ao massificar a exposição do produto. O autor 

afirma, ainda, que uma das grandes vantagens da comunicação boca-a-boca é que 

ela ocorre à margem de investimentos diretos da empresa. 

Fundamental em todo esse processo parece ser que cada indivíduo tem sua 

própria rede de contatos. São amigos, colegas de trabalho ou familiares com quem 

costuma conversar e trocar informações. Segundo Dunbar (1996), os cientistas da 

comunicação delinearam três níveis distintos de redes de contato. Num nível mais 

básico estão de 1 O a 12 pessoas, que representam as mais próximas de cada 

indivíduo. Um indicador é que essas são pessoas cujo falecimento provocaria um 

efeito devastador sobre o indivíduo pesquisado. Num nível intermediário de contatos 

estariam outras cerca de 150 pessoas, com as quais é mantido um genuíno 

relacionamento social. O indicador - chave aqui é que essas são pessoas que o 

indivíduo pesquisado não se sentiria desconfortável em convidar para ir à sua casa. 

Existe um terceiro nível, com 500 ou até 1500 pessoas, de meros conhecidos, com 

os quais os indivíduos pesquisados raramente, ou apenas em ocasiões específicas, 

mantém algum contato. 

É importante entender que é nessas redes de contatos que a informação viaja 

pelo mundo todo e que esse processo é ainda mais estimulado pelos novos avanços 

tecnológicos como a Internet. 

Segundo Silverman (200 1 ), por exemplo, cada consumidor com acesso à 

Internet tem uma lista de endereços virtuais com até outras 50 pessoas, que por sua 

vez têm também acesso virtual a outras 50 pessoas, o que toma possível que 

mensagens boca-a-boca se propaguem atualmente com uma velocidade nunca antes 

vista. 
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As comunidades virtuais também têm um papel fundamental na aceleração da 

comunicação boca-a-boca, tanto positiva quanto negativa, até porque o surgimento 

das comunidades virtuais acaba criando também novos espaços para reclamações e 

expressões de descontentamento com produtos. Aumenta, assim, a velocidade da 

propagação de críticas sobre a empresa quando ela incorre em falhas. Nesse sentido, 

Rosen (2000) cita uma pesquisa sobre atendimento a compradores on-line, 

conduzida no final de 1999. Ela mostra que os consumidores insatisfeitos são quatro 

vezes mais propensos a discutir suas experiências negativas em chats ou fóruns, do 

que consumidores satisfeitos. No entanto, as empresas não podem fugir das 

comunidades virtuais. Segundo Hammond et. ai. (1999), a participação de um 

usuário em diferentes comunidades virtuais tenderá a aumentar, quanto maior for 

sua experiência com a Internet. 

A seguir é apresentado o Quadro 4, que resume os sete fatores principais da 

eficácia da comunicação boca-a-boca, que foram comentados neste trabalho. É 

importante ressaltar que essa lista de fatores não é exaustiva, já que a comunicação 

boca-a-boca é um processo complexo, ainda carente de estudos mais aprofundados. 
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Quadro 4 - Principais fatores para a eficácia da comunicação boca-a-boca. 

FATOR EXPLICAÇÃO 

1. Credibilidade da fonte da Fonte não tem ligações comerciais diretas com 

mensagem a empresa. 

2. Ocorrência simultânea de Reforço do caráter de imparcialidade da fonte 

mensagens favoráveis e da mensagem. 

desfavoráveis. 

3. Representação da influência dos Consumidores agem de acordo, porque tendem 

grupos de referência. a buscar apoio e aprovação social. 

4. Origem da mensagem boca-a- Consumidor busca recomendações de pessoas 

boca (muitas vezes um expert no que são experts na categoria de produtos 

produto). relacionada com a decisão de consumo e isso 

aumenta a confiança na mensagem. 

5. Informações mais vívidas Informações são mais pertinentes ao mundo do 

transmitidas na comunicação boca- consumidor, foram moldadas precisamente 

a-boca. para ele e podem ser acessadas pela memória 

com mais facilidade. 

6. Fonte da comunicação boca-a- Reforço da credibilidade da mensagem, 

boca geralmente transmite uma atenuando o risco envolvido em situações de 

experiência direta com o serviço. consumo. 

7. Mensagem boca-a-boca tem Comunicação boca-a-boca é um processo 

grande poder de multiplicação e natural, facilitado por avanços tecnológicos que 

propagação. ampliam redes de conexões entre pessoas. 

Fonte: O autor desta tese. 
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2.4.2 A qualidade do relacionamento como antecedente da geração de comunicação 

boca-a-boca. 

Talvez a primeira pesquisada realizada sobre o tema "por que os consumidores 

se engajam no processo de comunicação boca-a-boca" tenha sido realizada por 

Emest Ditcher, em 1966. Nessa pesquisa, foram analisadas 352 descrições de 

consumidores sobre momentos em que eles recomendaram um produto ou serviço 

para outra pessoa. Essas recomendações foram classificadas em quatro grandes 

grupos, de acordo com as motivações que as originaram. 

Um dos grupos de motivações foi caracterizado por uma estreita ligação entre a 

mensagem boca-a-boca e o desejo do consumidor de afirmar o seu lugar no mundo, 

seja ganhando atenção ao transmitir uma nova informação sobre um novo produto, 

seja associando seu nome a um produto já de sucesso. 

Outro grupo de motivações tinha relação com o desejo de ajudar amigos e 

conhecidos com sugestões relevantes sobre novos produtos e serviços. 

O terceiro grupo envolvia situações em que o consumidor se envolvia com a 

mensagem publicitária da empresa, um slogan ou situação cômica descrita em 

propagandas, e se sentia estimulado a passar adiante essa mensagem. 

O quarto e principal grupo de motivações relatado tinha como origem um grande 

envolvimento do consumidor com o produto ou serviço. Esse envolvimento estava 

relacionado com uma experiência, agradável ou desagradável, extremamente forte, 

com a empresa. A comunicação boca-a-boca acabava atuando como um mecanismo 

para aliviar a tensão causada por essa experiência marcante. 

Outras pesquisas também indicaram que a satisfação com o serviço prestado atua 

como antecedente da intensidade da comunicação boca-a-boca positiva (BONE, 

1992; FILE, CERMAK e PRINCE, 1994; MANGOLD, MILLER e BROCKWA Y, 

1999). 
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Um estudo conduzido por Swan e Oliver (1989), por exemplo, mostrou que 96% 

dos consumidores da amostra pesquisada, satisfeitos, iniciaram processos de 

comunicação de mensagens boca-a-boca positivas. A satisfação com a empresa 

explicava até 49% das variações de intensidade dessa comunicação boca-a-boca. 

É importante, no entanto, notar a distinção entre satisfação com o "resultado do 

serviço" e com a "qualidade do relacionamento com a empresa" (STORBACKA, 

STRANDUIK e GRÓNROOS, 1994). A presente tese está focada na satisfação com 

a qualidade do relacionamento como antecedente. Aspectos isolados da qualidade do 

relacionamento como antecedente já foram verificados em algumas pesquisas (FILE, 

JUDD e PRINCE, 1992; ZEITHMAL, 1981; BERRY e PARASURAMAN, 1996). 

Soderlund ( 1998), por exemplo, descreve a reação de consumidores especificamente 

a esforços de recuperação de serviços bem sucedidos, apontando como conseqüência 

um aumento da qualidade do relacionamento e uma geração de mensagens boca-a

boca positivas sobre a empresa. 

2.4.3 Quantidade de comunicação boca-a-boca para elos fortes e elos fracos 

Para entender a natureza do fluxo de comunicações para elos fortes e fracos é 

essencial compreender os conceitos de homofilia e heterofilia. 

Um princípio fundamental da comunicação humana é que a troca de mensagens 

e idéias ocorre mais freqüentemente entre pessoas que são parecidas, ou homófilas. 

A homofilia, então, constitui o grau de similaridade de dois indivíduos que se 

comunicam. Essa similaridade pode existir em certos atributos, como crenças, 

educação, ou posição social. É interessante que exista um ciclo virtuoso entre a 

homofilia e a efetiva comunicação. Quanto mais parecidos forem dois indivíduos, 

mais efetiva será a comunicação. Quanto mais efetiva for a comunicação, mais 

parecidos serão os indivíduos. 
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A título de exemplo, Rosen (2000) menciona a PowerBar, que produz alimentos 

energéticos para atletas, como um caso de empresa que entende e utiliza o conceito 

de homofilia em suas campanhas de comunicação. O presidente da empresa é citado 

pelo mesmo autor: 

Cada esporte tem sua prCÍJria rede de participantes e interaçfEs. 

Normalmente os nadadores falam com nadadores, os jogadores de tâzis 

falam com jogadores de tâzis, e assim por diante. Se uma empresa quer 

difundir seus produtos nib pode contar apenas com aquelas pessoas que 

gostam de mais de um esporte para criar um elo entre essas vá-ias redes de 

contato. Se quis€Ssemos difundir nossos produtos para jogadores de tâzis, 

contratáJamos um jogador desse esporte. Tal profissional estaria 

encarregado de falar sobre o produto nas diversas academias, de distribuir 

amostras e conversar com as pessoas . mais influentes nesse esporte 

específico (p. 60 ). 

A importância das redes interpessoais de contatos pôde ser constatada em 

diversos estudos científicos. Uma pesquisa sobre a difusão do uso de computadores 

pelos dirigentes de 127 escolas de Pittsburgh, nos Estados Unidos, mostrou que o 

principal caminho para a difusão dessa inovação foi o da rede interpessoal de 

contatos. Essas redes conectavam principalmente diretores que atuavam em áreas 

vizinhas, e que tinham uma história educacional e de experiência administrativa 

semelhante, comprovando que as comunicações tendem a respeitar o princípio da 

homofilia (ROGERS, 1995). 

Na verdade, os indivíduos gostam do conforto de interagir com quem é 

semelhante. O contrário exige mais esforço por parte dos interlocutores. Essa 

divergência é o que se denomina heterofilia, ou seja, o grau de não semelhança de 

um par de indivíduos que se comunica. A heterofilia normalmente implica em 
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diferenças de competência técnica, status social, crenças, linguagem e outros fatores 

que podem causar distorções no intercâmbio de mensagens. 

A heterofilia nas redes interpessoais de contatos, apesar de mais rara, tem um 

poder especial de ajudar na difusão de idéias. Isso é assim, porque ela geralmente 

conecta dois grupos diferentes através da comunicação entre dois indivíduos que 

representam tais grupos (GRANOVETER, 1973). 

A conclusão é que a homofilia na comunicação é mais freqüente (Brown e 

Reigen, 1987) e acelera o processo de difusão. No entanto, ela tende a limitar a 

dispersão da mensagem a indivíduos dentro de uma mesma rede de contatos. Nesse 

sentido, a homofilia pode atuar como uma barreira para o fluxo de informações 

dentro de um sistema. Nesse contexto, a heterofilia tem o importante papel de 

permitir a difusão da mensagem entre redes de contatos compostas por indivíduos de 

diferentes perfis. 

Seguindo esses princípios, desenvolveu-se a teoria dos elos fracos, mencionada 

anteriormente nesta tese. Segundo Rogers ( 1995), uma pessoa tem mais chance de 

adquirir novas informações pelos contatos com indivíduos de outras redes de 

contatos (heterofilia). Isto acontece porque os amigos próximos de um indivíduo 

raramente sabem alguma coisa que ele mesmo já não saiba. Geralmente, os amigos 

íntimos acabam sendo amigos entre si, formando uma rede fechada, que tende a ser 

extremamente ineficaz como fonte de novas informações sobre o ambiente externo. 

Muito mais úteis para possibilitar acesso a novas informações são os conhecidos 

mais distante_s, ou elos fracos. 

O crescimento dos elos fracos com a Internet está na essência da explicação do 

porquê de uma informação hoje circular muito mais rapidamente. Na verdade, a 

Internet cria milhões de atalhos através de elos fracos, que acabam ligando 

diferentes redes de contatos ao redor do mundo. Há alguns anos, existiam diversas 

informações e novidades que não justificavam uma chamada telefônica para amigos 
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distantes, por exemplo. Atualmente, porém, em poucos segundos pode-se copiar 

uma mensagem de e-mail para conhecidos espalhados em diversos países. 

Vários estudos têm abordado questões relacionadas com as mensagens que 

circulam por elos fortes ou fracos. Brown e Reigen ( 1987) mostraram que a 

informação advinda de elos fortes é percebida como mais persuasiva do que a 

informação originada em elos fracos. Reigen e Keman (1986) apontaram que os 

clientes que se relacionam diretamente com o fornecedor do serviço têm um maior 

envolvimento na transmissão de referências positivas. Duhan, Johnson e Wilcox 

( 1997) sugeriram que a escolha de buscar informações em elos fortes é influenciada 

pela dificuldade envolvida na decisão de compra. Money, Gilly e Graham (1998) 

ressaltaram a influência de dimensões culturais no desenvolvimento de redes de 

relacionamento. 

Como exposto anteriormente, o que se busca na presente tese é avaliar se existe 

uma relação positiva entre satisfação com a qualidade de relacionamento com a 

empresa e a quantidade de comunicação boca-a-boca dirigida a elos fortes e elos 

fracos. 

2.4.4 Qualidade da comunicação boca-a-boca 

Segundo Harrison-Walker (2001), é importante que os pesquisadores estudem 

não apenas a quantidade de comunicação boca-a-boca, variável freqüentemente 

representada pelo número de pessoas contactadas pelo consumidor, mas também a 

qualidade da mensagem boca-a-boca. 

Em relação a mensagens boca-a-boca positivas, Silverman (2001) propõe a 

existência de três níveis de mensagem, dependendo de quanto elas são favoráveis à 

empresa. 
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Em um nível mais baixo, os consumidores apenas descrevem fatos positivos, e 

não impressões ou experiências sobre a empresa. Geralmente são mensagens curtas 

e objetivas, que são fornecidas apenas quando solicitadas. 

Um segundo nível engloba aqueles consumidores que ainda só fornecem 

recomendações quando provocados, mas, quando o fazem, enriquecem a mensagem 

com opiniões pessoais extremamente positivas. 

No terceiro nível, por sua vez, estão aquelas conversas entre consumidores que 

discutem com entusiasmo as qualidades de um produto ou serviço. Essas interações 

acontecem espontaneamente, em lugares de convivência como o trabalho, escola e 

clubes. 

Além da intensidade com que a mensagem é favorável à empresa, Bone (1992) 

também analisou a riqueza de pormenores da mensagem. Esse é mais um fator 

importante, pois, contribui para a eficácia da comunicação boca-a-boca com a 

vividez e riqueza de contornos reais, o que facilita que a mensagem seja lembrada. 
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CAPÍTULO 3: MODELO PROPOSTO E HIPÓTESES 

Os modelos são amplamente utilizados nas diversas áreas das ciências sociais, 

como Psicologia, Sociologia e Economia. Segundo Sheth e Parvatiyar (2000), a 

qualidade de um modelo de marketing está diretamente relacionada à sua 

simplicidade e aplicabilidade. Essa observação é amparada por estudo de Leeflang e 

Wittink (2000), o qual revê como a modelagem em marketing tem evoluído nas 

últimas décadas e constata a importância atual de modelos como fonte de apoio para 

a tomada de decisões em marketing. 

Embora o conceito de modelo seja bastante intuitivo e de longo uso no campo 

científico, para fins deste trabalho será considerada a definição de Aaker, Kumar e 

Day (1995), de que um modelo é uma representação simplificada da realidade, 

desenvolvida para mostrar relacionamentos entre elementos específicos de um 

sistema. 

Em seguida será apresentado o modelo proposto para este trabalho, que se baseia 

no referencial teórico apresentado no capítulo anterior. 

A idéia fundamental desse modelo é que as táticas de marketing de 

relacionamento utilizadas pelas empresas de serviços afetam o investimento 

percebido no relacionamento e a qualidade do relacionamento com o consumidor, a 

qual por sua vez influencia positivamente a geração de mensagens boca-a-boca 

sobre a empresa. 
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Figura 1 - Modelo proposto para entender o impacto de táticas de marketing na 

geração de mensagens boca-a-boca sobre a empresa. 
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As primeiras cinco hipóteses do modelo dizem respeito à relação entre as 

principais táticas de marketing de relacionamento, ou seja, comunicação dirigida, 

recompensas tangíveis, relacionamento pessoal, esforço de recuperação de serviço e 

esforço de customizar e o construto investimento percebido no relacionamento. 

A escolha dessas cinco táticas está de acordo com a proposta de Cravens e 

Piercy (1994) de que o marketing de relacionamento deve enfatizar atividades ou 

processos chave que auxiliam a retenção dos clientes como, por exemplo, responder 

às necessidades de clientes e seus pedidos rapidamente e com cortesia. 

Além disso, outro ponto importante é que as táticas de marketing de 

relacionamento pesquisadas neste trabalho aparentemente estão entre as mais 

utilizadas por empresas de serviços no Brasil e no exterior. No caso das companhias 

aéreas, por exemplo, estudo de Arruda e Arruda (1998) mostra que as seis iniciativas 

de marketing desse tipo de empresa que mais influenciam a geração de mensagens 

boca-a-boca positivas, entre 24 iniciativas pesquisadas, estão relacionadas com 

qualidade e rapidez no atendimento de solicitações do consumidor. Obras sobre 

empresas de serviços como aTAM (LOBOS, 1996) e a Amazon.com (SPECTOR, 

2000) reforçam esses dados e também enfatizam aspectos ligados a esforços de 

recuperação de serviços e ao relacionamento pessoal. Finalmente, Rocha e Veloso 

(1999) documentam diversos programas de fidelidade de empresas do setor 

financeiro, todos fortemente baseados na oferta de recompensas tangíveis e em 

comunicação dirigida. 

O investimento percebido no relacionamento, por sua vez, é definido no presente 

trabalho, como a percepção do consumidor do grau em que a empresa dedica 

recursos, tempo e atenção para manter e aprimorar o relacionamento com seus 

clientes regulares (SMITH e BARCLAY, 1997). 
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Assim, propõe-se estudar como cada uma das táticas de marketing de 

relacionamento mencionadas acima influenciará positivamente o investimento 

percebido no relacionamento, a partir das hipóteses descritas abaixo: 

H1: A ocorrência de iniciativas de comunicação dirigida entre empresa e 

consumidor influenciará positivamente o investimento percebido no relacionamento. 

H2: O oferecimento de recompensas tangíveis aos clientes regulares da empresa 

influenciará positivamente o investimento percebido no relacionamento. 

H3: O aumento do grau de relacionamento pessoal entre consumidor e funcionários 

da empresa influenciará positivamente o investimento percebido no relacionamento. 

H4: As percepções. de esforços de recuperação de serviço influenciarão 

positivamente o investimento percebido no relacionamento. 

H5: As percepções de esforços de customização influenciarão positivamente o 

investimento percebido no relacionamento. 

Todas essas táticas de marketing de relacionamento também afetam a qualidade 

do relacionamento. No entanto, supõe-se que o investimento percebido no 

relacionamento é o construto que media a influência dessas diferentes táticas de 

marketing de relacionamento na qualidade do relacionamento (WULF, 

ODEKERKEN-SCHRODER e LACOBUCCI, 2001). 

Essa suposição se explica no sentido de que quando as empresas efetuam um 

investimento no relacionamento com seus clientes, espera-se que esses clientes 

fiquem favoravelmente impressionados (HART e JOHNSON, 1999), fato que só 

pode ocorrer se os investimentos forem percebidos como relevantes pelo 

consumidor. Se isto ocorrer, são criados laços psicológicos que motivam os 
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consumidores a avaliar positivamente a relação com as empresas (KANG e 

RIDGWAY, 1996). 

A partir desse raciocínio, foi elaborada a seguinte hipótese: 

H6: O investimento percebido no relacionamento influenciará positivamente a 

qualidade do relacionamento. 

Finalmente, sugere-se que a qualidade do relacionamento (posicionada como 

conseqüência do investimento no relacionamento percebido) é que, em última 

análise, influencia positivamente a qualidade e a quantidade de geração de 

mensagens boca a boca. 

Essa sugestão se explica pela suposição de que o consumidor atua em 

reciprocidade com as ações da empresa, ou seja, por perceber um investimento da 

empresa no relacionamento, o consumidor também se engaja em comportamentos 

positivos, como a geração de mensagens boca-a-boca. 

Considerando o relacionamento entre empresas e consumidores, a literatura 

aponta diversos exemplos que ilustram a presença deste princípio da reciprocidade. 

Os compradores demonstram lealdade para com certas empresas em função de 

benefícios especiais recebidos no passado. Os vendedores, ao lidar com clientes 

insatisfeitos, oferecem compensações afetivas ou econômicas por eventuais falhas 

na entrega do serviço. Consumidores sentem a necessidade de retomar, de alguma 

forma, uma grande simpatia e consideração demonstradas por funcionários da 

empresa. De uma forma ou de outra, parece que, quando a empresa investe tempo e 

recursos em um relacionamento, isto parece criar laços psicológicos com os 

consumidores que se sentem encorajados de nutrir essa relação e compensar a 

empresa por seus esforços (SMITH e BARCLA Y, 1997). 
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Procura-se analisar estes aspectos a partir das seguintes hipóteses: 

H7: A qualidade do relacionamento influenciará positivamente a qualidade da 

comunicação boca-a-boca. 

H8: A qualidade do relacionamento influenciará positivamente a quantidade de 

comunicação boca-a-boca junto a elos fortes. 

H9: A qualidade do relacionamento influenciará positivamente a quantidade de 

comunicação boca-a-boca junto a elos fracos. 

No capítulo seguinte, serão descritas todas as etapas da pesquisa de campo, que foi 

realizada para verificar essas hipóteses. 
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CAPÍTULO 4: PESQUISA DE CAMPO 

Para verificar as nove hipóteses propostas no capítulo anterior, decidiu-se pela 

realização de uma pesquisa de campo junto a consumidores de serviços. 

De acordo com Churchill (1991) e Lehmann, Gupta e Steckel (1997), todo 

projeto de pesquisa deve incluir como etapas iniciais a definição do problema, um 

exame das informações necessárias para sua resolução e a definição dos objetivos de 

pesquisa. Dado que esses assuntos já foram cobertos nesse trabalho, as etapas 

seguintes, que serão discutidas nesse capítulo, prevêem a definição do tipo de 

pesquisa, a avaliação de questões ligadas à amostragem e a escolha do melhor 

método para a coleta de dados. 

Neste capítulo, será adotada a seqüência específica sugerida por Malhotra 

( 1996), entendendo que ela define com precisão as etapas para um desenho da 

pesquisa e pode ser utilizada como guia para a condução desse estudo. Essas etapas 

são: 

- Definição do tipo de pesqmsa, incluindo avaliação de dados secundários 

disponíveis e necessidade de estudos exploratórios. 

- Definição de procedimentos de amostragem e do método de coleta de dados. 

- Desenvolvimento do instrumento de coleta de dados e definição das variáveis a 

serem medidas. 

- Adaptação e validação das escalas. 
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4.1 Definição do tipo e método de pesquisa 

De acordo com Parasuraman ( 1991 ), existem dois tipos básicos de pesquisa: a 

exploratória, utilizada quando se almeja, por exemplo, compreender melhor quais os 

elementos relacionados a um determinado fenômeno e a pesquisa confirmatória, 

adotada quando se busca mensurar efetivamente a proporção em que esses 

elementos influenciam o mesmo fenômeno. 

A pesquisa utilizada nesta tese é do tipo confirmatória. Será realizado um estudo 

descritivo para avaliar como táticas de marketing de relacionamento influenciam na 

geração de mensagens boca-a-boca. De acordo com Churchill (1991), os estudos 

descritivos são utilizados para investigar relações entre variáveis e são normalmente 

orientados por hipóteses pré-determinadas. Entre alguns atributos do estudo 

descritivo, ambos atendidos nesta tese, estão a utilização de variáveis mensuráveis e 

a realização de uma coleta sistemática de dados. A principal alternativa a uma 

abordagem descritiva seria um estudo de caráter experimental, não utilizado nessa 

pesquisa em função do seu alto custo e principalmente em razão da dificuldade de se 

isolar e controlar o impacto de cada uma das táticas de marketing de relacionamento 

(AAKER, KUMAR e DAY, 1995). 

Optou-se, nesta pesquisa, pela realização de um estudo descritivo de corte 

transversal e não longitudinal. Estudos de corte transversal focam a coleta de dados 

em um momento específico do tempo, enquanto estudos longitudinais medem como 

o objeto pesquisado se comporta em relação a variáveis determinadas ao longo do 

tempo. A analogia utilizada por autores como Parasuraman (1991) é de que estudos 

de corte transversal são uma imagem instantânea de uma situação, enquanto estudos 

longitudinais são uma coleção desses instantâneos, aproximando-se de um filme 

sobre o fenômeno. Apesar do autor desta tese reconhecer a vantagem dos estudos 

longitudinais em depender menos da memória dos entrevistados, acredita que a 

realização de um estudo de corte transversal neste caso é adequada, já que não foi 
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pedida ao consumidor a lembrança de um evento específico, em ponto distante do 

passado, mas foram investigadas as percepções atuais de consumidores em relação a 

empresas das quais eles são atualmente clientes regulares. 

Ainda que não sejam investigados pontos distintos no tempo, sugere-se que o 

modelo proposto seja testado em dois tipos diferentes de empresas. Desta forma, 

para avaliar as hipóteses propostas, realizou-se uma pesquisa descritiva de corte 

transversal junto a consumidores que são clientes regulares de bancos e de sites de 

empresas de e-commerce. 

Estes tipos de empresas foram escolhidos porque, de acordo com modelo de 

Bhattacharya e Bolton (2000), eles se assemelham em dimensões essenciais como 

baixo custo de mudança entre empresas e alto risco do desempenho associado à 

utilização do serviço. É importante que os tipos de serviços pesquisados possuam 

características essencialmente semelhantes, para que os resultados obtidos com o 

modelo não sejam afetados por diferentes variáveis. Além disso, de acordo com 

Sheth e Parvatiyar (2000), os fatores combinados de baixo custo de mudança e alto 

risco tendem a caracterizar tipos de serviços cujos consumidores têm uma propensão 

média a ingressar em relacionamentos de marketing, o que facilita a generalização 

dos resultados obtidos. Finalmente, a característica de as lojas virtuais não serem um 

tipo de empresa totalmente de serviços, permite maior generalização dos resultados 

para outras empresas que, como elas, incorporem uma significativa parcela de 

serviços no seu composto mercadológico. 

Nesta pesquisa, poder-se-á comparar também a diferença de impacto no 

investimento percebido, nos dois serviços selecionados, para cada uma das cinco 

táticas pesquisadas. Espera-se, por exemplo, que esforços de comunicação dirigida 

sejam mais percebidos como investimento no relacionamento no caso das lojas 

virtuais, que constantemente enviam e-mail com promoções exclusivas para clientes. 
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Conforme já apresentado no capítulo 2 desta tese, antes da realização da 

pesquisa descritiva de corte transversal foi realizado um levantamento bibliográfico 

em busca de dados secundários que ajudassem na definição das variáveis do 

fenômeno estudado e no desenvolvimento dos instrumentos de mensuração. 

Seguindo recomendação de Malhotra (1996), foram avaliados com atenção os 

critérios de atualidade e credibilidade na seleção dos estudos sobre comunicação 

boca-a-boca que serviram como fonte desse trabalho. Esses estudos e suas principais 

conclusões estão resumidos no Anexo A. 

Também antes da pesquisa descritiva, foi realizado um estudo exploratório já 

que não foram identificados trabalhos semelhantes no Brasil. Seria recomendável, 

então, compreender melhor se a seleção das principais táticas de marketing de 

relacionamento estava de acordo com a realidade das empresas de serviços no país. 

Estudos exploratórios em situações como esta são recomendados por autores como 

Kinnear e Taylor (1996) e o roteiro utilizado no estudo exploratório está descrito no 

AnexoB. 

4.2 Processo de amostragem e coleta de dados 

A amostra final de respondentes desse estudo foi constituída de 319 

consumidores de serviços de bancos e 27 4 consumidores de serviços de sites de e

commerce. 

A partir da técnica de análise estatística utilizada para a análise dos dados - a 

modelagem de equações estruturais - o tamanho da amostra tem importante papel na 

estimativa e interpretação dos resultados. De um modo geral, quanto maior a 

complexidade de um modelo, maior deve ser a quantidade de respondentes da 

pesquisa (BENTLER & CHOU, 1988). Para estudos que aplicam a técnica de 

modelagem de equaçõ(!s estruturais, autores como Hair et al. (1998, pág. 605) 
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sugerem uma amostra de 200 indivíduos, se o modelo não é extremamente 

complexo. Anderson & Gerbing (1998) são menos rigorosos e aceitam uma amostra 

de 100 a 150 indivíduos. Assim, em razão das características do modelo desta tese, 

acredita-se que os tamanhos das amostras são adequados. 

A pesquisa foi realizada com clientes reais dos serviços e que não possuem 

nenhum vínculo com o pesquisador.· A população é constituída de 80.000 jovens 

profissionais, com idade entre 20 e 35 anos, constantes do banco de dados da 

empresa SSJ Mailing, empresa de aluguel de dados sobre pessoas físicas. 

A escolha do banco de dados da SSJ Mailing se deu por cinco motivos 

pnnctpats: 

Grande homogeneidade no perfil sócio econômico das pessoas constantes do 

banco de dados: praticamente 100% das pessoas com escolaridade superior e 

com renda familiar superior a 25 salários mínimos, o que tenderia a indicar um 

elevado padrão de consumo dos tipos de serviços que são objetos desta pesquisa. 

Histórico de realizações bem-sucedidas de outras pesquisas por e-mail com essa 

mesma base de dados. 

Elevada qualidade das informações sobre os e-mails deste banco de dados, o que 

diminuiria o número de contatos inválidos e conseqüentemente otimizaria o 

tempo de pesquisa. Este parece constituir um fator relevante, já que, segundo 

profissionais do setor de locação de dados, endereços de e-mail tendem a ser 

trocados pelas pessoas com relativa freqüência, exigindo assim constantes 

esforços de monitoração e atualização da base. 

Conveniência, dada a disponibilidade da empresa em facilitar o acesso ao seu 

banco de dados. 
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Credibilidade da SSJ Mailing junto às pessoas que fazem parte do seu banco de 

dados, fator que, segundo autores como Churchill ( 1991 ), tenderia a aumentar a 

taxa de resposta da pesquisa. 

A pesquisa foi realizada por meio de questionários enviados por e-mail. De 

acordo com Ilieva, Baron e Healey (2002), existem grandes semelhantes entre as 

pesquisas realizadas por meio de questionários enviados pelo correio e por e-mail. 

Segundo esses mesmos autores, as vantagens de custo e tempo de coleta (em relação 

a entrevistas pessoais ou contatos telefônicos) atribuídas ao envio de questionários 

pelo correio (AAKER, KUMAR e DAY, 1995) são ainda mais destacadas quando 

os questionários são enviados por e-mail. 

Outra vantagem apontada nas pesquisas que utilizam a Internet é a possibilidade 

de incorporar os dados coletados diretamente nos programas de análise de dados, 

evitando assim erros de digitação. 

Lehmann, Gupta e Steckel ( 1997) também apontam que questionários enviados 

pelo correio podem ter uma taxa elevada de respostas incompletas, já que o 

pesquisador não está presente para evitar que o indivíduo pesquisado esqueça 

alguma questão. Quando se usa a Internet, no entanto, pode-se programar um 

sistema que só aceite respostas completas, indicando as questões deixadas em 

branco para o respondente, como foi feito nesta pesquisa. 

Como desvantagem do envio de questionários por e-mail, Ilieva, Steve e Healey 

(2002) destacam a limitação de acesso à tecnologia de algumas populações, as quais 

ainda que tivessem acesso à Internet, o teriam de forma muita lenta e precária, o que 

diminuiria a taxa de resposta. Outro ponto é a questão do anonimato dos 

respondentes, que pode ser facilmente violado nas pesquisas por meio da Web. 

Associações de profissionais e empresas de pesquisa como a ESOMAR já se 

mostraram preocupados com a garantia dos direitos do consumidor em questões 
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como essa e também discutiram outros temas como o envw de e-mails não 

solicitados e a necessidade de identificação de entidade pesquisadora. 

De qualquer forma, diversos autores como Ray et al (2001), Kent (1999) e 

Bradley (1999) reconhecem que a opção do envio de questionários por e-mail já é 

uma prática estabelecida e que deve ser cada vez mais adotada nos próximos anos no 

meio acadêmico. 

Para esta pesquisa, foram selecionadas aleatoriamente 2000 pessoas, as quais 

foram convidadas por e-mail a participar do estudo. Seguindo recomendação de 

Churchill (1991), a mensagem de e-mail continha elementos que visavam a 

aumentar a taxa de resposta do estudo, como por exemplo: saudação personalizada, 

descrição da importância do projeto e de como os consumidores poderiam se 

beneficiar participando, entre outros fatores (Anexo C). 

Após o primeiro convite, seguiu-se recomendação de Malhotra (1996), que 

ressalta que o melhor modo para lidar com o viés causado por não-respondentes é 

aumentar a taxa de resposta da pesquisa. Uma das estratégias recomendadas para 

aumentar a taxa de resposta é a realização de sucessivos follow-ups com os 

selecionados. Aaker, Kumar e Day (1995) recomendam o número de doisfollow-ups 

como ideal e nesta pesquisa este foi o número adotado. O primeiro follow-up foi 

efetuado uma semana após o convite inicial e o segundo dez dias após o primeiro 

follow-up. 

Ainda para aumentar a taxa de resposta, Aaker, Kumar e Day (1995) descrevem 

como a inclusão de incentivos à participação pode aumentar a resposta em até 27%. 

Assim, desde o contato inicial com o possível participante, ofereceu-se 

gratuitamente um texto sobre carreira como brinde pelo preenchimento do 

questionário. 
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Como já foi dito, o total de respostas obtidas foi de 593 pessoas, uma taxa de 

retomo de 29%. Essa taxa é menor que o índice de 47,3% relatado em estudo que 

avalia a taxa de resposta obtida em 497 diferentes estudos de marketing realizados 

por meio de questionários enviados pelo correio (YU e COOPER, 1996). Cabe a 

ressalva, no entanto, de que a taxa de resposta de questionários enviados pela Web 

tende a ser menor, situando-se ao redor de 30%, segundo llieva, Baron e Healey 

(2002). No Brasil, os únicos dados encontrados pelo autor foram os disponibilizados 

pela própria SSJ Mailing, a qual afirma que a taxa de resposta média de outras 

pesquisas tem variado ao redor de 20%. 

Junto aos 593 respondentes, a pesquisa foi realizada em duas fases. Na primeira, 

as pessoas pesquisadas responderam se já efetuaram alguma compra de um dos dois 

tipos de serviço selecionados. Em caso positivo, elas eram encorajadas a mencionar 

o nome de um banco ou site que já utilizaram. Finalmente, na mesma mensagem por 

e-mail, era pedido que apontassem quanto elas acreditam ser clientes regulares desta 

empresa, em uma escala de 1 a 7. 

Na segunda fase, o pesquisado respondia ao questionário sobre as variáveis do 

modelo, sempre em referência à empresa mencionada. Para fazer parte da amostra 

final, a empresa teria que obter pelo menos nota 4 em regularidade de utilização na 

avaliação do cliente, ou seja, foram considerados somente os dados de participantes 

que afirmavam já ser clientes razoavelmente regulares da empresa. Este critério foi 

importante, pois de acordo com Gwinner, Gremler e Bitner (1998), os consumidores 

podem não perceber os benefícios do relacionamento no seu início, levando algum 

tempo para que o valor deste relacionamento seja corretamente compreendido. 
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4.3 Instrumento de coleta de dados: desenvolvimento do questionário 

Com o objetivo de desenvolver o questionário, desenvolve-se um roteiro de 

perguntas (Anexo B) e foram realizados dois focus groups com profissionais das 

indústrias de serviços e acadêmicos de marketing. Segundo Cook e Mitchell (1982), 

para uma atividade exploratória como essa, focus groups têm um maior poder para 

provocar insights inovadores e uma utilidade geral maior que outras técnicas 

exploratórias, como as entrevistas em profundidade ou as técnicas projetivas. 

Optou-se por desenvolver um questionário do tipo estruturado, já que, como os 

consumidores preencheriam o questionário pela Internet, era essencial que o tempo 

de resposta fosse curto. O objetivo do questionário não foi disfarçado, já que julgou

se que o fato dos consumidores entenderem o sentido da pesquisa não afetaria os 

resultados de forma significativa. Segundo Churchill (1991), os questionários 

estruturados e não disfarçados são os mais utilizados na área de marketing. Ainda 

segundo o mesmo autor, o grande cuidado que se deve ter em relação à validade dos 

questionários estruturados é a não inclusão de itens ou categorias de resposta, 

justificando então o estudo exploratório e o pré-teste. 

Para avaliar a qualidade do questionário desenvolvido, foi realizado um pré-teste 

junto a 50 consumidores. Após preencher o questionário, eles eram encorajados a 

relatar eventuais problemas encontrados na compreensão das questões. 

Os principais pontos levantados por meio desses procedimentos e as respectivas 

providências geradas foram: 

Tempo para o preenchimento da pesquisa. 

Alguns participantes reclamaram após o pré-teste de um tempo razoavelmente 

longo para o preenchimento da pesquisa, relatando algum cansaço no final. Apesar 

de que o tempo médio estimado para o preenchimento das 29 questões deste estudo 

fosse de apenas 5 minutos, esta observação faz sentido se for levado em conta o 
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contexto da Internet, em que a troca de informações é sempre rápida e pontual. 

Seguindo as recomendações de Parasuraman (1991 ), para verificar os efeitos do 

fator tempo, já no pré-teste do questionário foram enviados dois questionários com a 

ordem das questões invertidas, para avaliar se a seqüência das questões influenciava 

os resultados obtidos. Não foram encontrados sinais de que isto acontecia. O que se 

observou é que a questão de tempo de preenchimento estava mais relacionada com 

as expectativas de alguns respondentes. Então, já nas instruções da pesquisa, passou

se a avisar aos participantes sobre o tempo médio necessário para a conclusão do 

questionário. 

Compreensão das questões sobre elos fortes e elos fracos 

As questões, de número 24 a 29 do questionário (Anexo D), continham 

perguntas iguais, mas que deviam ser respondidas em relação a amigos íntimos, no 

caso de elos fortes, e conhecidos, no caso de elos fracos. Alguns respondentes 

mostraram dificuldades em notar essa distinção, muitas vezes classificando essas 

perguntas como rigorosamente iguais. Este problema foi sanado a partir da 

utilização de recursos visuais e de design para distinguir esses dois grupos de 

questões e chamar a atenção para o fator que as distinguia, conforme mencionado 

ac1ma. 

Dificuldade em lidar com a escala de 7 pontos. 

Todas as perguntas do questionário foram respondidas em relação a uma escala 

de Likert, consideradas fácil de se administrar e entender (MALHOTRA, 1996). A 

escala utilizada foi de 7 pontos, indo do "discordo totalmente" ao "concordo 

totalmente", com um ponto de indiferença no centro. 

A decisão de adotar uma escala de 7 pontos foi tomada apesar de quatro 

respondentes houverem relatado no pré-teste alguma dificuldade de distinção entre 

pontos próximos da escala. 
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Na verdade, apesar da escala de Likert ter sido utilizada originalmente com 5 

pontos (LEHMANN, GUPTA e STECKEL, 1997), Churchill (1991) relata estudo 

mostrando que há uma relação positiva entre o número de pontos de uma escala e a 

confiabilidade de medição. Este argumento serviu de suporte à decisão de manter a 

escala de 7 pontos. Os mesmos respondentes que relataram dificuldades com a 

escala também descreveram problemas com outros pontos da pesquisa, o que pode 

indicar uma dificuldade particular de lidar com questionários enviados por e-mail. 

Além dessas questões, foi observada a possibilidade de ocorrência de um 

sequence bias, problema relatado por Churchill (1991). Ele sugere que indivíduos 

que têm uma visão completa do questionário antes de respondê-lo (caso de quem 

responde ao questionário pela Internet), podem se comportar de modo diferente de 

pessoas que respondem a uma questão por vez, na seqüência prevista pelo 

pesquisador. Nesse sentido, testou-se um software que só disponibilizaria na tela do 

computador uma pergunta, quando a resposta à questão anterior estivesse digitada. 

Não foi adotada, no entanto, essa mudança porque esse procedimento triplicou o 

tempo de resposta do questionário, ocasionando então custos que não compensavam 

os benefícios. 

4.4 Variáveis 

Seguindo recomendação de Malhotra (1996), as variáveis presentes em um 

estudo devem ser sempre acuradamente definidas e operacionalizadas. 

Como já foi mencionado, o tamanho do questionário, e conseqüentemente o 

tempo para o seu preenchimento, eram questões a ser cuidadosamente observadas. 

Desta forma, para a operacionalização de grande parte dos construtos optou-se por 

incluir apenas dois indicadores. Segundo Hair et al. (1998), é preferível que três seja 

o número mínimo de indicadores. No entanto, os mesmos autores advertem que não 
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é raro encontrar exemplos que contam com apenas dois indicadores para certas 

variáveis. Segundo Bentler & Chou (1998), um modelo com dois fatores, por 

exemplo, em que cada fator possui dois indicadores, não apresentaria problemas de 

identificação se a correlação entre estes fatores fosse diferente de zero. 

Abaixo é descrita a definição de cada variável e como ela foi operacionalizada 

no presente estudo. 

Comunicação dirigida 

No modelo desta pesquisa, comunicação dirigida é definida como o grau com 

que a empresa mantém seus consumidores informados, por meio de esforços de 

comunicação um-a-um (DWYER, SCHURR e OH, 1987). As questões, nº 2 e 3 do 

questionário, utilizadas para operacionalizar comunicação dirigida foram adaptadas 

a partir de escala desenvolvida por Wulf, Odekerken-Schroder e Lacobucci (2001): 

Essa empresa freqüentemente envia folhetos ou e-mails para seus clientes 

regulares. 

Essa empresa mantém seus clientes regulares informados em primeira mão sobre 

novos produtos e serviços, por meio de folhetos enviados pelo correio ou e

mails. 

Recompensas tangíveis 

As recompensas tangíveis constituem a percepção do consumidor em relação à 

quantidade de benefícios tangíveis oferecidos pela empresa a clientes regulares, 

como incentivos financeiros ou materiais. Novamente a partir de adaptação de escala 

desenvolvida por Wulf, Odekerken-Schroder e Lacobucci (200 1 ), as questões, nº 4 e 

5 do questionário, relativas a recompensas tangíveis foram: 
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Essa empresa oferece algo extra a seus clientes regulares por eles continuarem 

fiéis. 

Essa empresa oferece preços especiais para seus clientes regulares. 

Relacionamento pessoal 

Neste trabalho, relacionamento pessoal é definido como o grau com que o 

consumidor percebe ser tratado como uma pessoa e não como apenas mais um 

cliente. 

A importância da interação pessoal entre funcionários e consumidores é 

explicada pelo fato de que relacionamentos são essencialmente processos sociais 

(BEATTY et al., 1996). Crosby, Evans e Cowles (1990) citam, como aspectos de 

comportamento de funcionários valorizados pelo consumidor, a iniciativa do 

funcionário em conhecer mais sobre o consumidor, além da exibição de um genuíno 

prazer em se relacionar com aquele consumidor. Os itens para medir relacionamento 

pessoal (WULF, ODEKERKEN-SCHRODER e LACOBUCCI, 2001), expressos 

nas questões nº 6 e 7 do questionário, foram: 

Essa empresa investe tempo em conhecer melhor seus clientes regulares. 

Os funcionários dessa empresa tratam os clientes regulares como pessoas, e não 

apenas como clientes. 

Esforço de recuperação de serviço 

Um esforço de recuperação de serviço é definido como uma troca na qual o 

consumidor experimenta uma perda em razão de falhas na entrega do serviço e a 

empresa tenta prover um ganho, na forma de um esforço de recuperação de serviço, 

para compensar a perda do consumidor (SMITH, BOLTON e WAGNER, 1999). 
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As questões utilizadas para operacionalizar esforço de recuperação de serviço 

representam eventos relacionados com atrasos ou falhas na prestação de serviço, 

principais incidentes críticos descritos em pesquisa sobre o tema de Bitner, Booms, 

Tetreault (1990). As questões n2 8 e 9 do questionário afirmavam: 

Quando ocorre qualquer tipo de atraso, essa empresa faz esforços para 

compensar seus clientes regulares.· 

Quando ocorre qualquer tipo de problema durante a prestação de serviço, essa 

empresa rapidamente faz de tudo para resgatar a satisfação de seus clientes 

regulares. 

Esforço de customizar 

Esse construto é definido como a percepção de clientes regulares a respeito do 

esforço da empresa para atendê-los de modo diferenciado em relação a outros 

clientes (GWINNER, GREMLER e BITNER, 1998). As duas questões, n2 10 e 11 

do questionário, utilizadas para operacionalizar esse construto, representam 76% dos 

incidentes críticos descritos em eventos relacionados à "resposta da empresa a 

preferências e pedidos dos consumidores", em pesquisa de Bitner, Booms, Tetreault 

(1990). As questões foram: 

Essa empresa se esforça por atender desejos especiais de clientes regulares. 

Essa empresa se esforça em adaptar seus serviços às preferências individuais dos 

seus clientes regulares. 

Investimento percebido no relacionamento 

No presente trabalho, o investimento percebido no relacionamento é definido 

como a percepção do consumidor do grau com que a empresa dedica recursos, 
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tempo e atenção para manter e apnmorar o relacionamento com seus clientes 

regulares (SMITH e BARCLAY, 1997). As questões relativas a investimento 

percebido no relacionamento foram adaptadas pelo autor desta tese, a partir de 

trabalhos realizados por Bagozzi (1995), Kang e Ridgway (1996), Smith e Barclay 

(1997) e Hart e Johnson (1999). As questões, n2 12 a 14 do questionário, foram: 

Essa empresa se esforça em aumentar a lealdade de seus clientes regulares. 

- Essa empresa se esforça de diversas formas para estreitar laços com clientes 

regulares. 

Essa empresa realmente se importa em manter seus clientes regulares. 

Qualidade do relacionamento 

A qualidade do relacionamento é definida como uma avaliação geral da força da 

relação (GARBARINO e JOHNSON, 1999). 

Como já foi dito, embora ainda existam discussões sobre que dimensões 

compõem a qualidade de um relacionamento, estudos anteriores enfatizam 

principalmente os conceitos de confiança e comprometimento (DWYER, SCHURR 

e OH, 1987; EV ANS e COWLES, 1990; HUNT e MORGAN, 1994; DORSCH, 

SW ANSON e KELLEY, 1998). 

Para operacionalizar esse item, adaptou-se escala desenvolvida por Wulf, 

Odekerken-Schroder e Lacobucci (2001). As questões n2 15 a 18 do questi<~nário 

foram: 

- As atitudes dessa empresa me transmitem um sentimento de confiança. 

Eu seria capaz de fazer um esforço extra para continuar sendo cliente dessa 

empresa. 
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Eu estou feliz com as diversas iniciativas que essa empresa toma em relação a 

clientes regulares como eu. 

Estou satisfeito com o relacionamento que tenho com essa empresa 

Qualidade da comunicação boca-a-boca 

A qualidade da comunicação boca-a-boca é definida como a intensidade e nível 

de detalhes com o qual o consumidor descreve para outras pessoas sua experiência 

com uma determinada empresa (HARRISON-WALKER, 2001). As questões nº 20 e 

21 do questionário foram utilizadas para operacionalizar esse construto: 

Eu só tenho coisas boas para falar dessa empresa. 

Eu me sinto orgulhoso de falar para outras pessoas que sou cliente dessa 

empresa. 

Quantidade da comunicação boca-a-boca: elos fortes e fracos 

A quantidade de comunicação boca-a-boca diz respeito ao número de pessoas 

para quem o consumidor transmite a mensagem sobre sua experiência com 

determinada empresa. 

Granovetter (1973) propôs o conceito de elos fortes e fracos de relacionamento. 

Seguindo recomendações deste autor, na presente tese elos fortes são definidos 

como aqueles relacionamentos formados por familiares, vizinhos ou amigos íntimos, 

enquanto que os elos fracos são constituídos de contatos com simples conhecidos do 

local de trabalho ou outro espaço de convivência diária. 

Os itens, nº 24 a 26 do questionário para elos fortes e nº 27 a 29 para elos fracos, 

adaptados de Harrison-Walker (2001), para medir quantidade de comunicação boca

a-boca foram: 



88 

Eu já falei para mais pessoas sobre essa empresa, do que costumo fazer em 

relação a outras empresas similares. 

Eu menciono essa empresa para outras pessoas com muita freqüência. 

Quando eu falo dessa empresa para outras pessoas, geralmente eu faço isso com 

muitos detalhes. 

4.5 Adaptação e validação das medidas 

Neste trabalho foram utilizadas as escalas de mensuração para a geração de 

mensagens boca a boca propostas por Harrison-Walker (2001). Escalas de 

mensuração para todos os outros construtos propostos, como as cinco táticas de 

marketing de relacionamento, também já estavam disponíveis na literatura norte

americana, ainda que para o contexto de lojas (WULF, ODEKERKEN-SCHRODER 

e LACOBUCCI, 2001) e companhias aéreas (BITNER, BOOMS e TETREAULT, 

1990). 

Como as escalas originais foram escritas na língua inglesa, um primeiro cuidado 

foi manter o sentido original das medidas quando traduzidas para a língua 

portuguesa. A técnica utilizada para a tradução das medidas foi a da tradução reversa 

(CHURCHILL, 1991). Nesse procedimento, um professor de inglês traduziu as 

medidas para português e, em seguida, um professor de marketing, com grande 

domínio da língua inglesa, novamente as traduziu para o inglês. Desta forma, pôde

se verificar o efeito da tradução e o impacto desse processo na precisão das medidas. 

Posteriormente, ainda que as escalas já houvessem sido testadas por outros 

pesquisadores, adotou-se um procedimento cuidadoso para avaliar sua precisão e 

aplicabilidade ao contexto dos serviços pesquisados no Brasil. Segundo Malhotra 
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(1996), as escalas devem ser avaliadas segundo sua confiabilidade, generalização e 

validade. 

A confiabilidade de uma escala indica quanto ela produz de resultados 

consistentes, se as medições forem efetuadas repetidamente. Entre os procedimentos 

sugeridos para avaliar confiabilidade estão os que verificam a consistência interna 

da escala. Desta forma, foram calculados índices de confiabilidade propostos por 

Hair et ai. (1998). 

O grau de generalização de uma escala refere-se a quanto é possível generalizar 

observações colhidas por meio da escala. Nesse sentido, tomou-se o cuidado de 

utilizar escalas que foram criadas para empresas do setor de serviços e aplicá-las da 

mesma forma utilizada originalmente, ou seja, por meio de questionários, sem a 

mediação de um entrevistador. Os resultados obtidos, no entanto, têm sua 

generalização restringida em função de características específicas da amostra 

pesquisada, fato que será mais explorado na conclusão deste trabalho. 

Finalmente, a validade de uma escala diz respeito ao grau em que diferenças em 

resultados observados refletem diferenças reais entre os objetos pesquisados. Os 

dois critérios mais importantes de validade são o de conteúdo e o de construto. 

Para a validação de conteúdo, foram realizados dois focus groups com clientes 

de bancos e sites. Nesses focus groups, foram apresentadas todas as medidas e os 

nomes dos construtos associados a elas. O objetivo era verificar se esses clientes 

apontavam uma real correspondência entre o conteúdo da medida e aquilo que ela 

pretendia medir. Além disso, para aumentar a validade das escalas, cinco pessoas 

consideradas experts no assunto (um professor da área de marketing de 

relacionamento, dois executivos de lojas virtuais e dois executivos de marketing de 

banco) analisaram qualitativamente cada um dos ítens de mensuração, propondo 

pequenos ajustes e correções. 
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No que diz respeito à validade de construto, é importante analisar as validades 

convergente, divergente e nomológica da escala (MALHOTRA, 1996). Para tanto, 

esta pesquisa segue a recomendação de Anderson & Gerbing (1998): primeiro o 

modelo de medidas deve ser confirmado para que, então, o modelo estrutural possa 

ser testado. A confirmação das medidas inclui todos os indicadores usados para 

medir construtos e sua investigação oferece uma avaliação da validade convergente 

e discriminante do conjunto de medidas utilizado. Somente após o exame do modelo 

de medidas, as relações entre os construtos e a validade nomológica do modelo 

estrutural serão verificadas (SCHUMAKER e LOMAX, 1996). 

A validade convergente é alcançada quando as medidas usadas para medir um 

mesmo construto substancialmente se correlacionam entre si e convergem para um 

único construto teórico. Além disso, um construto deve ser suficientemente distinto 

de outros construtos para justificar sua existência. Assim, validade discriminante se 

dá quando as medidas usadas para medir um específico construto não estiverem 

correlacionadas com medidas de outros construtos. A validade nomológica refere-se 

ao grau com que os construtos se correlacionam da forma que foi prevista pelo 

modelo teórico (MALHOTRA, 1999). Desta forma, a validade nomológica diz 

respeito ao teste das hipóteses sobre as ligações entre os construtos teóricos. 

Com o objetivo de avaliar a habilidade das medidas das táticas de marketing de 

relacionamento definirem de forma acurada os construtos que elas se propunham a 

medir, após um pré-teste, o questionário foi aplicado a uma nova amostra de 100 

consumidores, 50 de cada tipo de serviço. Dessa forma, foi possível fatorar os itens 

de mensuração para verificar se eles realmente apresentavam correlação com os 

construtos que se pretendia medir. Foram mantidos apenas os itens que carregaram 

pelo menos 0.65 no seu próprio fator, e no máximo 0.30 nos fatores restantes, para 

aumentar o grau de unidimensionalidade de cada construto. Ainda nesse processo, 

verificaram-se evidências da validade convergente do modelo em função do elevado 

grau com que cada indicador carregava seu respectivo construto. 
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Além disso, cada uma das medidas do modelo foi submetida ao teste de 

variância extraída. Segundo Hair et ai (1998), um alto grau de variância extraída 

sugere que os indicadores são realmente representativos do construto latente a que 

eles se referem. Seguindo a recomendação de Churchill (1999), a validade dos 

construtos desse modelo só será amparada se, no resultado final, os indicadores de 

um mesmo construto produzirem índices de variância extraída acima de 0,50. 

Finalmente, a validade divergente foi investigada seguindo teste sugerido por 

Bagozzi e Philips (1982). Este teste propõe que a validade discriminante entre dois 

construtos pode ser avaliada pela restrição ao valor "1" no parâmetro que indica tal 

correlação. O teste da diferença dos qui-quadrados encontrados no modelo restrito, 

onde a correlação é igual a "1", e no não restrito, onde a correlação é livre, é então 

realizado. O resultado é analisado de acordo com os valores dos qui-quadrados 

obtidos. Um qui-quadrado significativamente mais baixo, quando a correlação não é 

restrita a "1", indica que os construtos não são perfeitamente relacionados e que a 

validade discriminante é atingida. 

4.6 Processos estatísticos de análise: modelagem de equações estruturais (MEE). 

Como o grande objetivo da análise dos dados é testar as hipóteses elaboradas e 

examinar a significância estatística do modelo proposto, neste trabalho foi utilizada 

a Modelagem de Equações Estruturais (MEE), por meio dos pacotes estatísticos 

PRELIS e LISREL 8.3. 

De acordo com Bollen (1989), a história do surgimento da técnica de 

modelagem de equações estruturais pode ser identificada a partir dos três principais 

componentes dessa técnica de análise estatística: o diagrama de relações, pela 

pnmerra vez incluído em um trabalho científico da área médica publicado por 

Sewall Wright, em 1918; a síntese conceitual, incluindo sistemas de notação, para as 



92 

variáveis latentes e modelos de mensuração, que se iniciou na década de 60; e o 

desenvolvimento de procedimentos para estimativas. Bollen (1989), no entanto, 

reconhece que o grande avanço na utilização de técnicas de modelagem de equações 

estruturais se deu a partir dos trabalhos de Jõreskog (1973), Keesing (1972) e Wiley 

(1973). Pesquisadores passaram a conhecer essas técnicas pela abreviatura de 

modelo JKW, ou, mais usualmente, como o modelo LISREL. A grande 

popularidade do modelo LISREL foi responsável pela grande difusão da modelagem 

de equações estruturais e sua incorporação a trabalhos em diferentes áreas das 

ciências SOCiaiS. 

Segundo Hair et ai. (1998), a modelagem de equações estruturais é uma técnica 

de análise multi variada que combina aspectos de regressão múltipla e análise fatorial 

e que oferece como principais benefícios: 

A possibilidade de análise de múltiplas e interligadas relações de dependência 

entre as variáveis, ao contrário da regressão múltipla, em que apenas uma relação 

é investigada. Desta forma, na MEE uma variável dependente pode tomar-se 

"independente" em subseqüentes relacionamentos (por exemplo, a variável 

qualidade de relacionamento, no modelo proposto nesta tese). 

A MEE permite a inclusão de variáveis latentes (variáveis que não são medidas 

diretamente), além das variáveis observáveis (indicadores das variáveis latentes), 

o que aumenta a capacidade do pesquisador representar conceitos teóricos e lidar 

com erros de mensuração. 

A modelagem de equações estruturais tem sido especialmente útil para o 

desenvolvimento e teste de modelos na área de marketing. Steenkamp e 

Baumgartner (2000), por exemplo, examinaram todos os artigos publicados nos 

principais jornais de marketing em 1999 e constataram que cerca de 25% deles 

utilizaram a modelagem de equações estruturais como método estatístico de análise. 

Segundo estes mesmos autores, a MEE não é simplesmente mais uma técnica que 
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alguns pesquisadores utilizam para analisar seus dados, mas sim representa uma 

filosofia que difere significativamente do que vem sendo seguido na modelagem de 

marketing. Ainda para esses autores, a MEE baseia-se em três princípios 

· fundamentais: 

A maior parte dos construtos científicos possui muitas dimensões e não pode ser 

diretamente medido, sendo necessários diversos indicadores para capturar um 

construto teórico fundamental. 

As medidas observadas de um construto estão invariavelmente contaminadas ·por 

erros de mensuração, de modo que o relacionamento entre construtos e medidas 

tem um papel crucial no desenvolvimento de teorias e no teste de modelos. 

Os modelos são sempre representações simplificadas da realidade e, antes de se 

elaborar qualquer conclusão, deve ser verificado o grau com que o modelo está 

em concordância com os dados. 

É importante ressaltar que a modelagem de equações estruturais é um método 

confirmatório, orientado bem mais por uma perspectiva teórica do que pelos 

resultados empíricos (HAIR et al., 1998). Neste sentido, acredita-se que o modelo 

apresentado cumpra este critério. Foi desenvolvido a partir de pesquisas conceituais 

e empíricas que examinam os construtos aqui incluídos e que estabelecem 

associações suficientemente sólidas entre eles. 

De acordo com Bentler & Chou (1998), um dos principais cuidados que se deve 

tomar em relação à aplicação de modelos estruturais está na certificação de que 

todas as variáveis-chave que podem influenciar o sistema foram incluídas. Este 

ponto deve ser analisado atentamente pelo pesquisador, mas sempre com a 

observação de que o caminho inverso, ou seja, a inclusão de um excessivo número 

de variáveis, pode produzir modelos extremamente complexos. Em virtude de 

limitações práticas, esse estudo opta por focar apenas a qualidade do relacionamento 
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como antecedente da atividade de comunicação boca-a-boca, apesar de a literatura 

de marketing apontar outros fatores, como identidade com a marca. O importante é 

que, levando-se em conta apenas a relação estudada nessa pesquisa, considera-se 

que não houve a omissão de variáveis preditivas fundamentais, um problema 

conhecido como erro de especificaçãJ . 

Outro ponto importante no desenvolvimento de modelos estruturais diz respeito 

à definição do tipo de matriz de correlação que será utilizada como entrada para a 

modelagem. Como os dados dessa pesquisa foram coletados a partir de uma escala 

de Likert (de caráter ordinal para alguns autores e passível de tratamento intervalar 

para outros), adotou-se a atitude recomendada pela literatura sobre o assunto, 

optando-se pela adoção de matrizes de correlações policóricas, ao invés de matrizes 

de covariância ou de Pearson. 

Esta pesquisa também segue a recomendação de Joreskog e Sorbom ( 1996) de 

que a utilização da matriz de correlações policóricas implica no emprego do 

procedimento de Mínimos Quadrados Geralmente Ponderados (WLS) para a 

estimativa dos parâmetros. 

Finalmente, para examinar o ajustamento do modelo aos dados coletados, é feita 

a análise dos índices de ajustamento. Estes índices dividem-se em três principais 

grupos: medidas absolutas de ajustamento - que determinam o grau em que o 

modelo geral prediz a matriz de covariância ou correlação observada; medidas de 

ajustamento incrementai - que comparam o modelo proposto ao modelo nulo; e 

medidas de parcimônia - que provêem a base para comparações entre modelo de 

diferentes complexidades e objetivos (HAIR et ai. 1998). Uma vez que existe um 

grande número de indicadores de ajustamento, recomenda-se que seja selecionado 

um conjunto de índices para o exame de determinado modelo. 

Desta forma, os critérios de ajustamento utilizados na análise do modelo 

proposto nesta tese foram: 
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Medidas Absolutas de Ajustamento: 

- X2 (Qui-quadrado): esta medida avalia a significância das diferenças entre matriz 

observada e estimada para o modelo apresentado (HAIR et al., 1998). Assim, se o 

qui-quadrado for insignificante, o modelo estará oferecendo uma representação 

adequada dos dados. Um ponto importante é que esta medida é bastante sensível à 

não normalidade dos dados, ao número de parâmetros e, principalmente, ao tamanho 

da amostra (HAIR et al., 1998), especialmente quando excede a 200 respondentes, 

como é o caso deste estudo. Existe, portanto, a tendência a rejeitar os modelos 

(indicar diferenças significativas) quando as amostras são maiores e/ou a 

distribuição dos dados não é normal. Em vista destas dificuldades, é sugerido que o 

qui-quadrado não seja usado para testar hipóteses, mas sim como uma medida de 

bom ou mau ajustamento, no sentido de que grandes valores de qui-quadrado 

correspondem a um mal ajustamento e vice-versa. 

- Goodness of Fit Index (GFI): esta medida varia entre O (ajustamento pobre) e 1 

(ajustamento perfeito), e representa o grau de ajustamento geràl (os resíduos ao 

quadrado dos dados previstos comparados com os dos dados reais) mas não é 

ajustada de acordo com graus de liberdade. Não existem valores mínimos aceitáveis, 

mas valores mais altos indicam um melhor ajustamento (HAIR et al. 1998). 

- Root Mean Square Residual (RMSR): esta medida indica a média dos resíduos. 

ajustados entre as matrizes estimadas e observadas. Os valores baixos indicam um 

bom ajustamento (Hair et al., 1998). 

- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA): esta medida permite 

corrigir a tendência que o teste de qui-quadrado apresenta em rejeitar modelos 

especificados a partir de grandes amostras. Ela representa a discrepância entre as 

matrizes observada e estimada, levando-se em consideração os graus de liberdade 

alcançados. Uma vez que este índice é obtido em termos de população e não de 
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amostra, ele não é afetado pelo tamanho da amostra. Os valores apresentam-se entre 

O e 1, com valores entre 0,05 e 0,08 considerados aceitáveis (HAIR et al., 1998). 

Medidas de ajustamento incrementai: 

- Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI): esta medida é uma extensão do GFI, com 

a inclusão de um ajuste que leva em conta a relação entre os graus de liberdade do 

modelo proposto e do modelo nulo. Recomenda-se que valores aceitáveis são de 0.9 

ou maiores (HAIR et al. 1998). 

- The Tucker-Lewis lndex ou NNFI (NonNormed Fit Index): este índice combina 

uma medida de parcimônia em um índice comparativo entre os modelos proposto e 

nulo, resultando em valores entre O e 1 (HAIR et al. 1998). O NNFI mede 

parcimônia através da avaliação dos graus de liberdade do modelo proposto em 

comparação com os graus de liberdade do modelo nulo (GARVER e MENTZER, 

1999). Consideram-se aceitáveis valores iguais ou superiores a 0,90 (HAIR et al., 

1998). 

- NFI (Normed Fit Index): este indicador, relativo à comparação entre o modelo 

proposto e o modelo nulo, é uma das medidas utilizadas mais populares. Os valores 

recomendados são maiores ou igual a 0,90 (Hair et al., 1998). 

Medida de ajustamento parcimonioso 

- Qui-quadrado normatizado: esta medida serve como padrão com o qual se julgará 

se o qui-quadrado é grande ou pequeno. Quando avaliado desta forma, consideram

se valores iguais ou inferiores a 5 aceitáveis (HAIR et al., 1998. 

Como exposto anteriormente, esta pesquisa utilizou a abordagem em dois 

estágios. Primeiramente o modelo de medidas é confirmado para, então, o modelo 

estrutural ser testado. 
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Assim, no capítulo seguinte, após a descrição de resultados da análise 

exploratória e caracterização da amostra e análise univariada dos dados, será 

apresentada a confirmação do modelo de medidas e depois se analisará o modelo 

estrutural. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

5.1 Resultados dosfocus groups. 

Um ponto fundamental dos focus groups é que os participantes confirmaram a 

importância de todas as táticas de relacionamento pesquisadas como antecedentes da 

qualidade de relacionamento entre empresas de serviços e consumidores no Brasil. 

Parece interessante, no entanto, que as atividades de comunicação dirigida, 

quando conduzidas em excesso ou de forma não solicitada, tenham um elevado 

potencial de afetar negativamente a qualidade do relacionamento. Nesse sentido, 

surgiram indícios, que devem ser pesquisados mais profundamente, de que existe já 

uma certa indignação por parte de alguns consumidores, cansados de terem suas 

caixas de correio ou de e-mail invadidas por comunicações de empresas. No entanto, 

houve unanimidade em apontar que iniciativas de comunicação que representam 

diálogos efetivos entre consumidor e empresa devem ser incentivadas, pois agregam 

valor ao relacionamento com a companhia. 

Ainda sobre as táticas de marketing de relacionamento, alguns participantes dos 

focus groups sugeriram que as recompensas tangíveis mais comuns à realidade 

brasileira, como, por exemplo, as diversas modalidades de programas de milhagem, 

acabaram por se tomar um lugar comum na realidade empresarial, deixando de ser 

um fator com poder de impactar positivamente a qualidade do relacionamento entre 

consumidor e empresa. 

Um outro resultado importante dessa atividade exploratória foi o 

reconhecimento de que o investimento percebido no relacionamento atua como 

mediador entre as táticas de marketing de relacionamento adotadas pela empresa e a 

qualidade do relacionamento entre a empresa e o consumidor. Vários participantes 

dos focus groups relataram sentimentos de que a qualidade de qualquer 
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relacionamento está fundamentalmente ligada ao esforço empreendido por cada elo 

da relação. Nesse sentido, foi declarado que as empresas que se dedicam mais ao 

relacionamento seriam mais merecedoras de um relacionamento de qualidade. 

Foi mencionado também o dever de retribuir a uma empres~ que se esforça em 

agradar. Esse fato parece apoiar a relação entre qualidade de relacionamento e 

geração de mensagens boca-a-boca. 

Sobre mensagens boca-a-boca foi também verbalizado que geralmente o 

consumidor comenta com mais detalhes atitudes das empresas que claramente 

fogem de um padrão estabelecido no mercado. Nesse sentido, existe um desafio para 

as empresas estarem sempre buscando execuções superiores no que diz respeito a 

fatores como relacionamento pessoal e customização, já que há indícios de que o 

impacto dessas iniciativas está diretamente relacionado com o desempenho dos 

concorrentes. 

5.2 Análise univariada 

A exploração de dados descritivos da amostra de consumidores pesquisados é 

importante, pois proporciona uma visão geral de como os consumidores brasileiros 

avaliam a performance dessas empresas quanto aos indicadores mensurados. 

É interessante também verificar se existem diferenças significativas entre os 

desempenhos de bancos e sites nesses mesmos indicadores, já que esta análise pode 

motivar futuras pesquisas que investiguem de forma mais profunda eventuais 

diferenças. 

Em razão da escassez de dados quantitativos no Brasil sobre como os 

consumidores se comportam em relação à transmissão de mensagens boca-a-boca, 
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espera-se que essa análise também contribua para fornecer dados empíricos para 

outras pesquisas semelhantes na área. 

A média de idade dos respondentes é de 28 anos (desvio padrão de 3,32) e a 

amostra está homogeneamente distribuída quanto a sexo (51% dos participantes são 

do sexo masculino). Não foram colhidos dados sobre a renda e escolaridade das 

pessoas na amostra, até porque a base de dados da SSJ Mailing contem apenas 

pessoas com renda familiar superior a R$ 4.000,00 e terceiro grau completo ou em 

conclusão. 

No caso das pessoas que responderam o questionário com referência a bancos, 

foram citados 21 corporações diferentes. Os 3 bancos mais citados foram: 

Tabela 1 - Bancos mais citados na pesquisa 

Nome do Banco Total de menções % em relação à amostra 

Banco Itaú 93 30% 

Bradesco 61 20% 

Real I ABN Amro Bank 34 11% 

Fonte: O Autor 

Nos questionários preenchidos em relação a sites, foi mencionado um total de 44 

sites distintos. Os 3 sites mais citados foram: 

Tabela 2-- Sites mais citados na pesquisa 

Nome do site Total de menções % em relação à amostra 

Submarino 66 25% 

Saraiva.com 34 13% 

Americanas.com 18 7% 

Fonte: O Autor 



101 

A seguir, serão apresentadas a média e a mediana para cada variável pesquisada. 

Como mencionado anteriormente, cada uma das variáveis é mensurada de acordo 

com uma escala de Likert de 7 pontos, que vai de "1 - discordo totalmente" até "7 -

concordo totalmente." Parece importante destacar o fato de que, segundo Lehmann, 

Gupta e Steckel (1997), escalas deste tipo são intervalares e então permite-se o 

cálculo de estatísticas como a média dos resultados. Kinnear e Taylor (1996), por 

sua vez, apesar de reconhecerem que existe a possibilidade de ocorrência de erros de 

mensuração quando pesquisadores tratam escalas ordinais como se fossem do tipo 

intervalar, sugerem que normalmente esse erro é pequeno e que não existem 

respostas prontas sobre o assunto. Nesse sentido, cabe sempre ao pesquisador julgar 

a adequação de lidar com os dados presentes em um estudo com o uso de técnicas 

estatísticas aplicadas tipicamente a dados de caráter intervalar. 

Na Tabela 3, são apresentados os dados referentes às variáveis de táticas de 

marketing de relacionamento de bancos. 

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER 
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Tabela 3 - Média e Mediana das questões que medem Táticas de Marketing de 

Relacionamento de Bancos. 

Indicadores da Variável Comunicação Dirigida Média Mediana 
1. Essa empresa freqüentemente envia folhetos ou e-mails para 5,53 6,00 
seus clientes regulares. 
2. Essa empresa mantém seus clientes regulares informados em 
primeira mão sobre novos produtos e serviços, por meio de 

5,35 6,00 

folhetos enviados pelo correio ou e-mails. 

Indicadores da Variável Recompensas Tangíveis 
1. Essa empresa oferece algo extra a seus clientes regulares por 3,97 4,00 
eles continuarem fiéis 
2. Essa empresa oferece preços especiais para seus clientes 3,74 4,00 
Indicadores da Variável Comunicação Pessoal 
1. Essa empresa investe tempo em conhecer melhor seus 3,40 3,00 
clientes regulares 
2. Os funcionários dessa empresa tratam os clientes regulares 3,97 4,00 
como pessoas, e não apenas como clientes. 

Indicadores da Variável de Esforço de 
Recuperação de Serviços 
1. Quando ocorre qualquer tipo de atraso, essa empresa faz 3,52 4,00 
esforços para compensar seus clientes regulares. 
2. Quando ocorre qualquer tipo de problema durante a prestação 3,79 4,00 
de serviço, essa empresa rapidamente faz de tudo para resgatar a 
satisfação de seus clientes regulares. 

Indicadores da Variável Esforço de Customização 
1. Essa empresa se esforça por atender desejos especiais de 3,82 4,00 
clientes regulares. 

2. Essa empresa se esforça em adaptar seus serviços às 3,80 4,00 
preferências individuais dos seus clientes regulares. 

Fonte: O Autor 

Observou-se que as maiores avaliações dos consumidores foram para a variável 

comunicação dirigida (médias de 5,53 e 5,35 e mediana de 6,00). 

Esse resultado talvez reflita uma maior facilidade de grandes empresas em 

implantar programas de envio de mala direta, em razão de avanços tecnológicos em 

sistemas e banco de dados. No sentido oposto, uma melhora dos indicadores de 

outras variáveis demandaria investimentos em seleção de pessoal, treinamento e 

suporte, que são mais complexos por exigir a atenção e envolvimento de 

praticamente todas as áreas da empresa. 
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Outra explicação possível seria que as atividades de marketing direto podem ser 

mais facilmente direcionadas a esforços reais de vendas. O resultado é que essas 

atividades tornam-se assim mais diretamente mensuráveis, tendendo a receber um 

maior valor de investimento de marketing. 

A partir dessa pesquisa, notou-se também que o indicador de pior avaliação disse 

respeito ao tempo que a empresa investe para conhecer melhor seus clientes (média 

de 3,40 e mediana de 3,00). 

Uma possibilidade para explicar esse resultado é que atualmente muitos bancos 

valem-se de modernos sistemas de cruzamento de bancos de dados e data-mining 

para a formulação de propostas específicas para consumidores diferentes. O 

resultado é que apesar de a empresa, na verdade, investir muito em conhecer melhor 

o consumidor, muitas vezes este não percebe diretamente como isto está sendo feito. 

Outra alternativa, mais plausível se considerada a avaliação dos outros 

indicadores, é que este resultado parece indicar uma deturpação do conceito de 

marketing direto. Ele se torna praticamente uma mídia de massa, com a 

possibilidade tecnológica de envio de milhões de mensagens, mas sem a 

contrapartida da criação de um diálogo efetivo com os consumidores, para que eles 

possam ser ouvidos e expressar suas particularidades e desejos pessoais. 

Os dados referentes às variáveis de táticas de marketing de relacionamento de 

sites estão apresentados na tabela 4, a seguir. 
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Tabela 4 - Média e Mediana das questões que medem Comunicação dirigida em 

Sites. 

Indicadores da Variável Comunicação Dirbdda Média Mediana 
1. Essa empresa freqüentemente envia folhetos ou e-mails 5,44 6,00 

I para seus clientes regulares. 
2. Essa empresa mantém seus clientes regulares informados 5,32 6,00 
em primeira mão sobre novos produtos e serviços, por meio de 
folhetos enviados pelo correio ou e-mails. 

Indicadores da Variável Recompensas Tan~íveis 
1. Essa empresa oferece algo extra a seus clientes regulares 4,26 4,00 
por eles continuarem fiéis 
2. Essa empresa oferece preços especiais para seus clientes 3,75 4,00 
regulares 

Indicadores da Variável Comunicação Pessoal 
1. Essa empresa investe tempo em conhecer melhor seus 3,42 4,00 
clientes regulares 
2. Os funcionários dessa empresa tratam os clientes regulares 4,10 4,00 
como pessoas, e não apenas como clientes 

Indicadores da Variável de Esforço de 
Recuperação de Serviços 
1. Quando ocorre qualquer tipo de atraso, essa empresa faz 4,09 4,00 
esforços para compensar seus clientes regulares. 
2. Quando ocorre qualquer tipo de problema durante a 4,41 5,00 
prestação de serviço, essa empresa rapidamente faz de tudo 
para resgatar a satisfação de seus clientes regulares. 

Indicadores da Variável Esforço de 
Customização 
1. Essa empresa se esforça por atender desejos especiais de 3,97 4,00 
clientes regulares. 
2. Essa empresa se esforça em adaptar seus serviços às 4,08 4,00 
preferências individuais dos seus clientes regulares. 

Fonte: O Autor 

Novamente foi possível observar que as melhores avaliações dos consumidores 

foram para a variável comunicação dirigida (médias de 5,44 e 5,32 e mediana de 

6,00). 

Destacou-se também o segundo indicador de maior avaliação, correspondente a 

quanto a empresa se esforça para corrigir problemas surgidos durante a prestação do 

serviço (média de 4,41 e mediana de 5,00). 
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A explicação para esse resultado pode basear-se na necessidade dos sites 

vencerem preconceitos dos consumidores em relação à confiabilidade dos seus 

serviços, os quais carecem de apoios tangíveis visíveis ao consumidor, como lojas 

ou instalações. A confiabilidade consegue-se prestando o serviço correto na primeira 

vez, ou garantindo que os problemas sejam imediatamente resolvidos quando eles 

surgirem durante a realização do serviço. Após o boom da Internet, essas avaliações 

poderiam estar mostrando que as "empresas.com" estão realmente preocupadas em 

criar uma base de consumidores que se sintam seguros ao adquirir produtos on-line. 

Reforçando este último comentário, o que chamou mais a atenção foi a 

comparação dos resultados de bancos e sites. Observou-se que os sites apresentaram 

avaliações melhores, em relação aos bancos em todos os indicadores pesquisados, 

com exceção dos indicadores da variável Comunicação dirigida. 

Dado que as duas amostras têm distribuição próxima à normal, realizou-se um 

teste de diferença entre as médias de amostras independentes para verificar se essas 

diferenças de avaliação eram significativas. Constam da tabela 5 as diferenças de 

avaliação significantes ao nível de 1%. 

Tabela 5- Diferenças nas médias de desempenho entre bancos e sites, significantes 

a 1%. 

Indicadores da Variável Recompensas Tangíveis Média Site Média Banco 
Essa empresa oferece algo extra a seus clientes regulares por 4,26 3,97 
eles continuarem fiéis 

Indicadores da Variável Esforço de Recuperação 
de Serviços 
Quando ocorre qualquer tipo de atraso, essa empresa faz 4,09 3,52 
esforços para compensar seus clientes regulares. 
Quando ocorre qualquer tipo de problema durante a prestação 4,41 3,79 
de serviço, essa empresa rapidamente faz de tudo para resgatar a 
satisfação de seus clientes regulares. 

Indicadores da Variável Esforço de Customização 
Essa empresa se esforça em adaptar seus serviços às 4,08 3,80 
preferências individuais dos seus clientes regulares. 

Fonte: O Autor 
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Cabe ressaltar, no entanto, que apesar do desempenho numérico supenor em 

relação aos bancos, esses resultados também podem mostrar que os sites têm ainda 

um grande espaço de melhora em direção a realmente gerar percepções positivas por 

parte do consumidor. 

Na tabela 6 serão apresentados dados de mensuração dos indicadores referentes 

a investimento percebido no relacionamento e qualidade do relacionamento, em 

relação a bancos. 

Tabela 6 - Média e mediana das questões que medem investimento percebido no 

relacionamento e qualidade do relacionamento em bancos. 

Indicadores da Variável Investimento Percebido Média Mediana 
no Relacionamento 
1. Essa empresa se esforça em aumentar a lealdade de seus 4,04 4,00 
clientes regulares 
2. Essa empresa se esforça de diversas formas para estreitar 3,86 4,00 
laços com clientes regulares 
3. Essa empresa realmente se importa em manter seus clientes 4,15 4,00 
regulares. 

Indicadores da Variável Qualidade do 
Relacionamento 
1. As atitudes dessa empresa me transmitem um sentimento de 4,48 5,00 
confiança 
2. Eu seria capaz de fazer um esforço extra para continuar 3,68 4,00 
sendo cliente dessa empresa. 
3. Eu estou feliz com as diversas iniciativas que essa empresa 3,80 4,00 
toma em relação a clientes regulares como eu. 

4. Estou satisfeito com o relacionamento que tenho com essa 4,28 5,00 
empresa 

Fonte: O Autor 

A partir dos dados fornecidos pela tabela 4, notou-se que o indicador de melhor 

avaliação na variável investimento percebido no relacionamento foi de quanto o 

consumidor acha que a empresa se importa em manter seus clientes regulares (média 

de 4,15 e mediana de 4,00). 
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Já nos indicadores da variável qualidade de relacionamento, foi interessante 

observar que os números mais positivos se referiam à confiança transmitida pela 

empresa (média de 4,48 e mediana de 5,00), enquanto as avaliações mais negativas 

diziam respeito ao investimento que o consumidor estaria disposto a fazer para 

continuar se relacionando com a empresa (média de 3,68 e mediana de 4,00). Estes 

resultados parecem estar de acordo com outros estudos que têm mostrado que a 

satisfação e a atitude de comprometimento são relacionadas (e até por isso nesse 

estudo são utilizadas como indicadores da mesma variável), mas, no entanto, são 

conceitos que não são equivalentes. Uma implicação empresarial dessa análise, por 

exemplo, seria que as empresas devem monitorar essas duas variáveis paralelamente 

para de fato mensurar o impacto de um aumento de satisfação dos clientes sobre o 

comportamento efetivo de compra. O mesmo padrão, ainda que sem o mesmo 

destaque, pode ser observado na tabela 7, a qual apresenta os resultados descritivos 

dos mesmos indicadores em relação a sites. 

Tabela 7 - Média e mediana das questões que medem investimento percebido no 

relacionamento e qualidade do relacionamento em sites. 

Indicadores da Variável Investimento Percebido Média Mediana 
no Relacionamento 
1. Essa empresa se esforça em aumentar a lealdade de seus 4,26 5,00 
clientes regulares 
2. Essa empresa se esforça de diversas formas para estreitar 3,88 4,00 
laços com clientes regulares 
3. Essa empresa realmente se importa em manter seus clientes 4,35 5,00 
regulares. 

Indicadores da Variável Qualidade do 
Relacionamento 
1. As atitudes dessa empresa me transmitem um sentimento de 4,73 5,00 
confiança 
2. Eu seria capaz de fazer um esforço extra para continuar 4,41 5,00 
sendo cliente dessa empresa. 
3. Eu estou feliz com as diversas iniciativas que essa empresa 4,42 5,00 
toma em relação a clientes regulares como eu. 

4. Estou satisfeito com o relacionamento que tenho com essa 4,63 5,00 
empresa 

Fonte: O Autor 
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Destaca-se na tabela 7 a melhor avaliação dos sites em relação aos bancos em 

todos os indicadores da variável qualidade de relacionamento. Todas as médias são 

superiores e os indicadores são avaliados de forma mais positiva (todas as medianas 

equivalentes a 5,00). 

A seguir, a tabela 8 apresentará dados que indicam como se comportam os 

consumidores de bancos em relação à qualidade e quantidade de mensagens boca-a

boca. 

Tabela 8 - Média e mediana das questões que medem qualidade e quantidade de 

comunicação boca-a-boca em relação a bancos. 

Indicadores da Variável Qualidade de boca-a-boca Média Mediana 
1. Eu só tenho coisas boas para falar dessa empresa 3,77 4,00 
2. Eu me sinto orgulhoso de falar para outras pessoas que sou 4,01 4,00 
cliente dessa empresa 
Indicadores da Variável Quantidade de boca-a-boca- elos 
fortes 
1. Eu já falei para mais pessoas sobre essa empresa, do que 4,49 5,00 
costumo fazer em relação a outras empresas similares. 
2. Eu menciono essa empresa para outras pessoas com muita 3,99 4,00 
freqüência. 
3. Quando eu falo dessa empresa para outras pessoas, 3,72 4,00 
geralmente eu faço isso com muitos detalhes 
Indicadores da Variável Quantidade de boca-a-boca- elos 
fracos 
1. Eu já falei para mais pessoas sobre essa empresa, do que 3,66 4,00 
costumo fazer em relação a outras empresas similares. 
2. Eu menciono essa empresa para outras pessoas com muita 3,33 3,00 
freqüência. 
3. Quando eu falo dessa empresa para outras pessoas, 3,22 3,00 
geralmente eu faço isso com muitos detalhes. 

Fonte: O Autor 

É interessante notar que o indicador com menor avaliação nas variáveis de 

quantidade de comunicação boca-a-boca constitui a riqueza de detalhes da 

mensagem, com média de 3,22. Isto pode significar a baixa ocorrência de situações 

que fogem do padrão normal de relacionamento entre empresa e consumidor, já que 



109 

são as situações inesperadas, positivas ou negativas, que são narradas com mais 

detalhes. 

Observou-se também que a comunicação boca-a-boca sobre bancos ocorre com 

mais intensidade em relação a elos fortes (familiares e amigos íntimos) do que a elos 

fracos (conhecidos e colegas do trabalho). Como os indicadores que medem 

quantidade de comunicação boca-a-boca não apresentam distribuição normal, uma 

melhor visualização da diferença de intensidade da comunicação para elos fortes e 

fracos é obtida por meio da distribuição de freqüência das respostas. As figuras 2 e 3 

a seguir apresentam, como exemplo, a distribuição de freqüência do indicador "Eu já 

falei para mais pessoas sobre essa empresa do que costumo fazer em relação a outras 

empresas similares", tanto para elos fortes, como para elos fracos. Os dados estão 

distribuídos de acordo com as respostas obtidas para a escala de Likert de sete 

pontos. 

Figura 2 - Distribuição de freqüência de indicador da quantidade de comunicação · 

boca-a-boca- Elos fortes, Bancos. 
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Fonte: O Autor 
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Já falei para mais pessoas sobre essa empresa, do que costumo 

fazer em relação a empresas similares. 



Figura 3 - Distribuição de freqüência de indicador da quantidade de comunicação 

boca-a-boca- Elos fracos, Bancos.· 
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costumo fazer em relação a empresas similares" 
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Observou-se que, no caso da comunicação para elos fortes, 31,1% das respostas 

estão no patamar mais alto (7,0}, enquanto na comunicação para elos fracos esse 

mesmo percentual é de 15,4% Uina explicarão possível é que o caráter muitas vezes 

pessoal e sigiloso das informações financeiras restrinja a possibilidade de se 

transmitir mensagens sobre bancos para elos fracos. 

A seguir, a tabela 9 apresentará dados que indicam como. se comportam os 

consumidores de sites em relação à qualidade e quantidade de mensagens boca-a

. boca. 
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Tabela 9 - Média e mediana das questões que medem qualidade e quantidade de 

comunicação boca-a-boca em relação a sites. 

Indicadores da Variável Qualidade de boca-a-boca Média Mediana 
1. Eu só tenho coisas boas para falar dessa empresa 4,47 5,00 
2. Eu me sinto orgulhoso de falar para outras pessoas que sou 4,47 4,00 
cliente dessa empresa 
Indicadores da Variável Quantidade de boca-a-boca- elos 
fortes 
1. Eu já falei para mais pessoas sobre essa empresa, do que 5,01 5,00 
costumo fazer em relação a outras empresas similares. 
2. Eu menciono essa empresa para outras pessoas com muita 4,49 5,00 
fregüência. 
3. Quando eu falo dessa empresa para outras pessoas, 4,10 4,00 
geralmente eu faço isso com muitos detalhes. 
Indicadores da Variável Quantidade de boca-a-boca - elos 
fracos 
1. Eu já falei para mais pessoas sobre essa empresa, do que 3,96 4,00 
costumo fazer em relação a outras empresas similares. 
2. Eu menciono essa empresa para outras pessoas com muita 3,51 4,00 
freqüência. 
3. Quando eu falo dessa empresa para outras pessoas, 3,33 4,00 
geralmente eu faço isso com muitos detalhes. 

Fonte: O Autor 

O mesmo padrão de mruor ênfase na comunicação boca-a-boca junto a elos 

fortes é encontrado nos sites. No entanto, observa-se que, em relação aos bancos, as 

avaliações são mais positivas. Para melhor visualizar esse fenômeno, a figura 4 a 

seguir mostra a distribuição de freqüência do indicador "Eu já falei para mais 

pessoas sobre essa empresa do que costumo fazer em relação a outras empresas 

similares", para elos fortes, no caso de sites. 
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Figura 4 - Distribuição de freqüência de indicador da quantidade de comunicação 

boca-a-boca- Elos fortes, Sites. 

Fonte: O Autor 

Eu já falei para mais pessoas sobre essa empresa, do que 
costumo fazer em relação a empresas similares. 

Observou-se que no caso dos sites mrus de 70% das respostas estão nos 

patamares mais altos de 6,0 e 7,0, enquanto nos bancos esse valor esteve pouco 

. acima de 53% (Figura 2). Como levantado na parte teórica desta tese, a 

comunicação boca-a-boca sobre uma determinada empresa pode ser gerada por 

diversos fatores. Nesse sentido, pode-se opinar que a quantidade de mensagens para 

elos fortes pareceu maior no caso dos sites porque existe um certo ambiente de 

novidade em relação a "empresas.com", o que estimularia a comunicação boca-a

boca sobre tais organizações. No entanto, vale a pena ressaltar que esta pesquisa foi 

realizada em julho de 2002 e junto a jovens profissionais, os quais na sua maioria 

provavelmente já se relacionam com empresas virtuais há pelo menos cinco anos. 

Uma interpretação pode ser que os jovens tenderiam a se identificar mais com os 

sites, os quais potencialmente transferem uma imagem de modernidade e conexão 

com o mundo, e a comunicação boca-a-boca seria uma forma de auto-afirmação 

(exemplo de raciocínio: compro livros no site Amazon.com, portanto sou uma pessoa 
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moderna). Por outro lado, poder-se-ia argumentar que bancos em geral também 

propagam certos valores em seus esforços de comunicação, como exclusividade e 

prestígio, os quais teoricamente também provocariam o mesmo tipo de mensagens 

de auto-afirmação. De qualquer forma, a verificação do real impacto da identidade 

com a imagem da empresa e de todos os fatores que influenciam a quantidade de 

comunicação boca-a-boca foge ao escopo deste trabalho, que investiga apenas a 

qualidade de relacionamento como antecedente. Nesse sentido, observou-se que os 

sites, que foram mais bem avaliados que os bancos nas variáveis ligadas a táticas de 

marketing de relacionamento, também parecem estimular uma maior quantidade de 

comunicação boca-a-boca. 

5.3 Análise do modelo de mensuração: avaliação da validade e da confiabilidade dos 

construtos. 

Conforme exposto no item 4.5 desta tese, que trata sobre adaptação e validação 

das medidas desse estudo, a modelagem de equações estruturais divide-se em duas 

partes: o modelo de mensuração, em que se analisa a validade e confiabilidade do 

modelo, e o modelo estrutural. 

A partir de recomendação de Hair et al. (1998), a validade e confiabilidade de 

um modelo só estarão confirmadas se: 

O modelo de medidas se ajustar aos dados razoavelmente bem. Nesse 

sentido, como índices de ajustamento satisfatórios foram considerados: um 

qui-quadrado normatizado igual ou inferior a 5; coeficiente do teste X2 maior 

que 0,05; NFI, NNFI, AGFI e CFI igual ou maior que 0,90; e RMSEA entre 

0,05 e 0,08. 
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As cargas fatoriais dos indicadores nos construtos correspondentes forem 

grandes e significativas, o que indica validade convergente. Este fato também 

sugere unidimensionalidade dos construtos propostos. 

Os indicadores de um mesmo construto produzirem índices de confiabilidade 

superiores a 0,70 e de variância extraída acima de 0,50. 

A análise de correlações entre construtos indicar validade discriminante. 

Seguindo essa seqüência de orientações, em pnme1ro lugar será avaliado o 

ajustamento do modelo. As Tabelas 1 O e 11 apresentam os resultados dos índices de 

ajustamento para bancos e sites: 

Tabela 10- Bancos: Índices de ajustamento global do modelo testado 

Tipo de medida Medida Sigla Resultado 

Medidas de -Qui-quadrado X2 1420 
Ajustamento - Graus de liberdade DF 193 
Absoluto - P-value p-value 0,00 

- Índice de adequação do ajustamento GFI 0,97 
- Erro de aproximação quadrado médio raiz RMSEA 0,16 

Medidas de - Adequação de ajustamento ajustado AGFI 0,97 
Ajustamento - Índice de ajustamento não-normatizado NNFI 0,97 
Incrementai - Índice de ajustamento normatizado NFI 0,97 

Medida de -Qui-quadrado normatizado X2/DF 7,35 
Ajustamento 
Parcimonioso 

Fonte: O Autor 
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Tabela 11 - Sites: Índices de ajustamento global do modelo testado 

Tipo de medida Medida Sigla Resultado 

Medidas de - Qui -quadrado X2 1541 
Ajustamento - Graus de liberdade DF 193 
Absoluto - P-value p-value 0,00 

- Índice de adequação do ajustamento GFI 0,98 
- Erro de aproximação quadrado médio raiz RMSEA 0,15 

Medidas de - Adequação de ajustamento ajustado AGFI 0,98 
Ajustamento - Índice de ajustamento não-normatizado NNFI 0,96 
Incrementai - Índice de ajustamento normatizado NFI 0,96 

Medida de -Qui-quadrado normatizado X2/DF 7,98 
Ajustamento 
Parcimonioso 

Fonte: O Autor 

Os resultados de bancos e sites foram muito parecidos e podem sugerir tanto 

indícios negativos, quanto positivos, a respeito do ajustamento do modelo. Como 

resultados que desfavorecem o modelo, destacaram-se: 

O qui-quadrado parcimonioso de 7,35 no caso dos bancos e 7,98 parasites, 

acima do limite máximo recomendável de 5,0. 

O nível de significância de 0,00, abaixo do patamar mínimo desejado de 0,05. 

RMSEA de 0,16 para bancos e 0,15 para sites, acima do limite máximo 

recomendável de 0,08. 

Por outro lado, como aspectos que favorecem o modelo, é de se salientar o fato 

de todos os índices de GFI, AGFI, NNFI e NFI ficarem acima de 0,96, ou seja, 

ultrapassando com tranqüilidade os patamares mínimos sugeridos de 0.90. 
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Como argumentam Urdan e Zufiiga (2001), não é fácil sintetizar esses dados, 

porém, quando se examina o conjunto de resultados obtidos, pode-se concluir por 

um nível moderado de ajustamento do modelo. Isto permite que se prossiga na 

seqüência proposta inicialmente, desta vez avaliando as cargas estimadas dos 

indicadores em cada construto, como mostram as tabelas 12 e 13. 

Tabela 12- Bancos: análise do modelo de mensuração, por meio da carga estimada 

dos indicadores nos respectivos construtos. 

Construto Indicador Carga estimada Erro padrão Valor da 
Latente no construto Estatística t (*) 

Comunicação -questão 2 0,94 - -
Dirigida -questão 3 0,93 0,02 41,16 

Recompensas -questão 4 0,86 - -
Tangíveis -questão 5 0,92 0,02 65,50 

Relacionamento -questão 7 1,00 - -
Pessoal 

Esforço de -questão 8 0,90 - -
Recuperação -questão 9 0,93 0,02 95,81 

Esforço de -questão 10 0,95 - -
Customizar -questão 11 0,94 0,01 93,84 

Investimento -questão 12 0,94 - -
Percebido -questão 13 0,94 0,01 113,97 

-questão 14 0,93 0,01 129,33 
Qualidade do -questão 15 0,88 - -
Relacionamento -questão 16 0,92 0,01 95,89 

-questão 17 0,96 0,01 107,46 
-questão 18 0,91 0,01 102,26 

Qualidade de -questão 20 0,99 - -
Boca-a-boca -questão 21 0,94 0,01 104,81 

Quantidade para -questão 24 0,99 - -
Elos fracos -questão 25 0,91 0,01 93,76 

- guestão 26 0,94 0,01 87,65 
Quantidade para -questão 27 0,89 - -
Elos fortes -questão 28 0,98 0,01 119,57 

-questão 29 0,96 0,01 114,49 

(*) = valores significantes ao nível de 1% , em negrito. 

Fonte: O Autor 
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Tabela 13 - Sites: análise do modelo de mensuração, por meio da carga estimada dos 
indicadores nos respectivos construtos. 

Construto Indicador Carga estimada Erro padrão Valor da 
Latente no construto Estatística t (*) 

Comunicação -questão 2 0,87 - -
Dirigida -questão 3 1,00 0,03 26,30 

Recompensas -questão 4 1,00 - -
Tangíveis -questão 5 0,86 0,01 57,65 

Relacionamento -questão 7 1,00 - -
Pessoal 

Esforço de -questão 8 0,95 - -
Recuperação -questão 9 0,87 0,01 67,09 

Esforço de -questão 10 0,89 - -
Customizar -questão 11 0,88 0,01 84,31 

Investimento -questão 12 0,95 - -
Percebido -questão 13 0,89 0,01 94,41 

-questão 14 0,91 0,01 122,61 
Qualidade do -questão 15 0,82 - -
Relacionamento -questão 16 0,75 0,02 57,84 

-questão 17 0,91 0,02 65,58 
-questão 18 0,88 0,02 67,19 

Qualidade de -questão 20 0,96 - -
Boca-a-boca -questão 21 0,92 0,01 65,68 

Quantidade para -questão 24 0,95 - -
Elos fracos -questão 25 0,95 0,01 65,67 

-questão 26 0,94 0,01 66,88 
Quantidade para -questão 27 0,89 - -
Elos fortes -questão 28 0,89 0,01 75,33 

-questão 29 0,99 0,01 77,53 

(*) == valores significantes ao nível de 1%, em negrito. 

Fonte: O Autor 
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Pode-se observar que, tanto no caso dos bancos, como no de sites, todos os 

indicadores tiveram cargas fatoriais em seus respectivos construtos sempre acima de 

0,80. 

Além disso, todas cargas foram significantes ao nível de 1%, ou seJa, a 

estatística t é maior ou menor que 2,56. 

A avaliação geral desses resultados foi satisfatória e esses dados indicaram a 

validade convergente do modelo. 

Mesmo com esses resultados positivos, foi considerado necessário avaliar mais 

detidamente o construto qualidade do relacionamento. Isso porque ele é o único que 

possui quatro indicadores, em função de ser construído com base em conceitos 

distintos como confiança e comprometimento. Assim, foi tomada a decisão de se 

realizar uma análise fatorial confirmatória para especificar apenas os 

relacionamentos entre esse construto latente e as quatro medidas observadas. 

Os resultados obtidos, tanto de índices de ajustamento, quanto de cargas 

estimadas, para bancos e sites, foram sumarizados a seguir: 

Tabela 14 - Bancos: análise confirmatória para o construto qualidade de 

relacionamento 

Tipo de medida Medida Sigla Resultado 
Medidas de - Qui -quadrado X2 6,76 
Ajustamento - Graus de liberdade DF 2 
Absoluto - P-value p-value 0,34 

- Índice de adequação do ajustamento GFI 1,00 
- Erro de aproximação quadrado médio raiz RMSEA 0,09 

Medidas de - Adequação de ajustamento ajustado AGFI 0,99 
Ajustamento - Índice de ajustamento não-normatizado NNFI 0,99 
Incrementai - Índice de ajustamento normatizado NFI 1,00 

Medida de -Qui-quadrado normatizado X2/DF 3,38 
Ajustamento 
Parcimonioso 

Fonte: O Autor 
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Tabela 15 - Sites: análise confirmatória para o construto qualidade de 

relacionamento 

Tipo de medida Medida Sigla Resultado 
Medidas de -Qui-quadrado X2 8,35 
Ajustamento - Graus de liberdade DF 2 
Absoluto - P-value p-value 0,02 

- Índice de adequação do ajustamento GFI 1,00 
- Erro de aproximação Quadrado médio raiz RMSEA 0,11 

Medidas de - Adequação de ajustamento ajustado AGFI 0,98 
Ajustamento - Índice de ajustamento não-normatizado NNFI 0,99 
Incrementai - Índice de ajustamento normatizado NFI 0,99 

Medida de - Qui-quadrado normatizado X2/DF 4,17 
Ajustamento 
Parcimonioso 

Fonte: O Autor 

Tabela 16- Bancos: análise confirmatória do construto qualidade do 
relacionamento, por meio da carga estimada dos indicadores no construto. 

Construto Indicador Carga estimada Erro padrão Valor da 
Latente no construto Estatística t 

-questão 15 0,79 0,03 25,97 
Qualidade de -questão 16 0,82 0,03 29,50 
relacionamento -questão 17 0,93 0,02 45,15 

-questão 18 0,92 0,02 44,08 

Fonte: O Autor 

Tabela 17 - Sites: análise confirmatória do construto qualidade do relacionamento, 
por meio da carga estimada dos indicadores no construto. 

Construto Indicador Carga estimada Erro padrão Valor da 
Latente no construto Estatística t 

-questão 15 0,76 0,05 15,63 
Qualidade de -questão 16 0,77 0,04 19,93 
Relacionamento -questão 17 0,86 0,03 27,26 

-questão 18 0,91 0,03 31,19 

Fonte: O Autor 
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Observou-se que os dados colhidos dão suporte ao modelo desenvolvido para 

avaliar a qualidade do relacionamento, já que os valores de qui-quadrado 

normatizado se situaram abaixo de 5, o RMSEA estava entre 0,08 e 0,16 e todos os 

outros índices de ajustamento estiveram próximos de 1. Além disso, todas as cargas 

estimadas dos quatro indicadores no construto excederam 0,75, indicando validade 

convergente tanto no caso de bancos, quanto no de sites. 

A seguir, serão analisados os índices de confiabilidade e variância extraída, 

associados aos indicadores de cada construto. O cálculo desses índices foi feito, de 

acordo com sugestão de Hair et al. (1998), a partir da soma das cargas padronizadas 

e dos erros de mensuração dos indicadores. 

As fórmulas empregadas foram: 

•!• Cortfiabilidade = (soma das cargas produzidas) ao quadrado I (soma das cargas 

produzidas) ao quadrado+ (soma dos erros de mensuração dos indicadores). 

•!• V ariância extraída = soma das (cargas padronizadas) ao quadrado I soma das 

(cargas padronizadas) ao quadrado + (soma dos erros de mensuração dos 

indicadores). 

Os resultados, para bancos e sites, são apresentados nas tabelas 18 e 19 a seguir. 
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Tabela 18 - Bancos: confiabilidade e variância extraída dos construtos 

CONSTRUTO CONFIABILIDADE V ARIANCIA EXTRAIDA 

Comunicação dirigida 0,93 0,87 

Recompensas tangíveis 0,88 0,79 

Esforço de recuperação 0,91 0,84 

Esforço de customizar 0,94 
' 

0,89 

Investimento percebido 0,95 0,88 

Qualidade do relacionamento 0,95 0,84 

Qualidade de boca-a-boca 0,96 0,93 

Quantidade boca-a-boca - elos fracos 0,92 0,85 

Quantidade boca-a-boca - elos fracos 0,92 0,86 

Fonte: O Autor 

Tabela 19 - Sites: confiabilidade e variância extraída dos construtos 
CONSTRUTO CONFIABILIDADE V ARIANCIA EXTRAIDA 

Comunicação dirigida 0,93 0,84 

Recompensas tangíveis 0,93 0,88 

Esforço de recuperação 0,90 0,83 

Esforço de customizar 0,88 0,78 

Investimento percebido 0,94 0,84 

Qualidade do relacionamento 0,91 0,71 

Qualidade de boca-a-boca 0,94 0,88 

Quantidade boca-a-boca - elos fracos 0,94 0,89 

Quantidade boca-a-boca - elos fracos 0,94 0,88 

Fonte: O Autor 

Como se pode observar, os resultados obtidos foram bastante positivos: os 

valores de confiabilidade de todos construtos ficaram bem acima do mínimo 

recomendado de 0,70 e os valores de variância extraída de todos construtos também 

se posicionaram acima do mínimo recomendado de 0,50. 
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Finalmente, foram realizados testes para verificar a validade divergente dos 

construtos. Como já foi dito, o procedimento adotado para esses testes seguiu 

recomendação de Bagozzi e Philips (1982). O resultado foi analisado de acordo com 

os valores dos qui-quadrados obtidos no teste: um qui-quadrado significativamente 

mais baixo, quando a correlação não é restrita a "1 ", indica que os construtos não 

são perfeitamente relacionados e que a validade discriminante é atingida. 

Abaixo seguem os resultados deste teste apenas para os construtos que 

apresentaram mais potencial, na parte exploratória do estudo, de apresentar 

problemas quanto à validade divergente. Estes construtos foram: "esforço de 

customizaração", "relacionamento pessoal" e "esforço de recuperação de serviços". 

As análises deste teste foram realizadas para pares de construtos e os resultados 

são apresentados da mesma forma nas tabelas 20 e 21. 

Tabela 20- Bancos: análise da validade divergente entre pares de construtos 

MODELO QUI-QUADRADO 

MODELO ORIGINAL 3513.72 
RECUPER X CUSTOM 3749.45 

RELACIONAMENTO X CUSTOM 3820.80 
RELACIONAMENTO X RECUPER 3807.04 

Fonte: O Autor 

Tabela 21- Sites: análise da validade divergente entre pares de construtos 

MODELO QUI-QUADRADO 
MODELO ORIGINAL 1541.42 
RECUPER X CUSTOM 1685.97 

RELACIONAMENTO X CUSTOM 2098.84 
RELACIONAMENTO X RECUPER 1768.82 

Fonte: O Autor 
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Nota-se que o qui-quadrado do modelo original (sem restrição da correlação) é 

sempre menor que o qui-quadrado onde há uma restrição de correlação entre pares 

de construtos. Esses resultados indicam que os construtos não são perfeitamente 

correlacionados, favorecendo a validade divergente entre os construtos analisados. 

Comprovada então a validade do modelo de mensuração, será efetuada em 

seguida a análise do modelo estrutural. 

5.4 - Análise do modelo estrutural 

O foco deste trabalho volta-se agora para a análise das relações entre os 

construtos teóricos sugeridos, avaliando as hipóteses propostas. 

A investigação do conjunto de hipóteses será feita, essencialmente, por meio da 

significância das cargas estimadas. Será analisada também a magnitude da 

correlação múltipla ao quadrado entre os construtos, já que ela representa a 

proporção da variância da variável dependente que é explicada pela variável 

independente em questão (HAIR et al., 1998). 

Os resultados constam das tabelas 22 e 23, referentes respectivamente a bancos e 

sites. 
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Tabela 22 - Bancos: parâmetros do modelo estrutural para as relações teóricas 

especificadas 

Relacionamentos do Hipótese Carga Erro- Valor da Correlação 
modelo estimada padrão Estatística t múltipla ao 

do parâmetro (*) quadrado 

Variável dependente: 
Investimento 
percebido 
Comunicação dirigida Hl -0,04 0,03 -1,39 0,00 

Recompensas H2 0,18 0,04 5,52 0,03 
tangíveis 
Relacionamento H3 - 0,14 0,13 -1,05 0,01 
pessoal 
Esforço de H4 0,22 0,16 1,47 0,05 
recuperação 
Esforço de customizar H5 0,75 0,19 3,84 0,56 

Variável dependente: 
Qualidade do 
relacionamento 
Investimento H6 0,94 0,01 83,48 0,88 
percebido 

Variável dependente: 
Qualidade do boca-
a-boca 
Qualidade H7 0,95 0,01 81,94 0,90 
relacionamento 

Variável dependente: 
Quantidade para 
elos fracos 
Qualidade H8 0,96 0,01 84,64 0,92 
relacionamento 

Variável dependente: 
Quantidade para 
elos fortes 
Qualidade do H9 0,98 0,01 69,62 0,96 
relacionamento 
(*) =valores significantes ao nível de 1%, em negrito. 

Fonte: O Autor 
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Tabela 23 - Sites: parâmetros do modelo estrutural para as relações teóricas 
"fi d espec1 1ca as 

Relacionamentos do Hipótese Carga Erro- Valor da Correlação 
modelo estimada padrão Estatística t múltipla ao 

do parâmetro (*) quadrado 

Variável 
dependente: 
Investimento 
percebido 
Comunicação dirigida Hl -0,08 0,03 -2,47 0,00 

Recompensas H2 0,47 0,06 6,97 0,22 
tangíveis 
Relacionamento H3 -0,06 0,03 -2,05 0,00 
pessoal 
Esforço de H4 0,09 0,27 0,32 0,00 
recuperação 
Esforço de H5 0,53 0,23 2,57 0,28 
customizar 

Variável 
dependente: 
Qualidade do 
relacionamento 
Investimento H6 0,92 0,01 60,75 0,84 
percebido 

Variável 
dependente: 
Qualidade do boca-
a-boca 
Qualidade H7 0,91 0,02 56,34 0,82 
relacionamento 

Variável 
dependente: 
Quantidade para 
elos fracos 
Qualidade H8 0,94 0,02 44,28 0,88 
relacionamento 

Variável 
dependente: 
Quantidade para 
elos fortes 
Qualidade do H9 0,91 0,02 49,71 0,82 
relacionamento 

(*) = valores significantes ao nível de 1%, em negrito. Fonte: O Autor 
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Um primeiro ponto a destacar é que os resultados, em ambos os modelos, nos 

permitem confirmar um total de 6 hipóteses entre as 9 propostas. As únicas 

hipóteses não comprovadas foram as Hl, H3 e H4, já que o valor da estatística t 

entre -2,56 e + 2,56 não permite qualquer conclusão ao nível de significância 

adotado de 1%, o que mostra que cargas negativas de algumas dessas hipóteses 

podem se dever somente a variações ao acaso. 

O fato de a relação causal hipotetizada em Hl, entre comunicação dirigida e 

investimento percebido no relacionamento, não ser amparada pode ser explicado 

pelos indícios, que já se fizeram presentes na parte exploratória desse estudo, de que 

existe uma tendência das empresas sobrecarregarem os consumidores com folhetos, 

brochuras e e-mails, muitas vezes não solicitados, e que representam não um diálogo 

entre empresa e consumidor, mas um discurso unilateral de venda por parte da 

empresa. 

Já a não comprovação da hipótese H3, que previa uma relação causal entre 

relacionamento pessoal e investimento percebido no relacionamento é mais difícil de 

se explicar. Uma possibilidade seria a de que os tipos de serviços pesquisados não se 

destacam pelo valor que consumidores conferem ao relacionamento pessoal. No 

entanto, apesar desse argumento parecer pertinente em relação a sites, talvez se 

devesse esperar uma posição diferente no caso de bancos. Estes, apesar do alto grau 

de sofisticação tecnológico presente, jamais puderam prescindir da relação pessoal 

entre gerente e correntista. Uma alternativa a essa interpretação seria o fato de a 

maioria dos bancos hoje já garantir um razoável nível de relacionamento pessoal 

entre clientes e atendentes, o que acabaria por reduzir a importância desse fator 

como diferencial. 

A não confirmação da relação entre esforço de recuperação de serviço e 

investimento percebido no relacionamento, prevista na hipótese H4, também é de 
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difícil explicação. Uma interpretação, que necessitaria ser pesquisada em outros 

estudos, é que a correção de falhas de serviços não é vista como um investimento no 

relacionamento, mas simplesmente como o exercício de uma obrigação da empresa. 

Outra interpretação, mais cautelosa, seria a de que simplesmente esse modelo, com a 

influência de todas as variáveis propostas, não permitiu comprovar essa relação 

causal. Desta forma, demandar-se-ia o exame de modelos alternativos ou a avaliação 

desse construto a partir de outros indicadores. 

A avaliação, por outro lado, das hipóteses comprovadas origina uma série de 

observações interessantes. 

Em primeiro lugar, nota-se que esforço de customizar (H5) foi a tática de 

marketing de relacionamento de maior impacto no investimento percebido no 

relacionamento, aié em consonância com a origem do próprio conceito de marketing 

de relacionamento. Pode-se perceber que essa variável explicou 56% da variação do 

investimento percebido no relacionamento no caso de bancos e 28% no caso de 

sites. 

A possibilidade de poder verificar essa diferença de impacto foi inclusive um 

dos fatores que justificaram a realização deste estudo junto a dois tipos de empresas 

de serviços diferentes. Observou-se em sites que o impacto do esforço de 

customização foi menor, enquanto pareceu mais clara a importância do oferecimento 

de recompensas tangíveis (H2), o que pode ser explicado pelo perfil do internauta; 

de sempre buscar vantagens financeiras no acesso virtual a serviços (Brondmo, 

2000). 

Também é importante salientar a comprovação da relação causal entre 

investimento percebido no relacionamento e qualidade do relacionamento (H6), 

prevista teoricamente, mas ainda não estudada em pesquisas brasileiras. Segundo os 

dados colhidos, o quanto consumidores percebem que as empresas se dedicam ao 
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relacionamento explica até 88% da qualidade do relacionamento no caso de bancos e 

84% no caso de sites. 

Finalmente, cabe destacar que qualidade do relacionamento explicou mais de · 

90% da qualidade e da quantidade de mensagens boca-a-boca em bancos e mais de 

80% em sites (H7, H8 e H9 ). Esse é um resultado importante, pois fornece 

evidências empíricas de que empresas podem ativamente estimular a geração de 

mensagens boca-a-boca por meio de uma melhora na qualidade do relacionamento 

com os clientes. 

Sobre a quantidade da atividade boca-a-boca junto a elos fortes e fracos, foi 

possível constatar uma diferença na intensidade da transmissão de mensagens para 

amigos e pessoas íntimas em comparação a colegas ou simples conhecidos. Além 

disso, observou-se que existe uma diferença na intensidade de comunicação boca-a

boca que caracteriza os mercados de bancos e de sites. 

No capítulo a seguir, as conclusões e principais contribuições desse estudo serão 

discutidas. Antes disso, no entanto, vale a pena destacar que o objetivo do 

pesquisador não deve ser buscar um modelo único verdadeiro, até porque todos os 

modelos contêm parcelas de erro em um certo grau. O máximo que se pode esperar é 

a identificação de um modelo parcimonioso e teoricamente significante, que se 

ajuste aos dados adequadamente bem (HAIR et al., 1998). Nesse sentido, encontrar 

um bom ajustamento não implica um modelo correto ou verdadeiro, mas apenas 

possível. 
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6. CONCLUSÃO 

6.1 Considerações finais e implicações acadêmicas 

O conceito de marketing de relacionamento tem sido bastante discutido nos 

últimos anos por empresários, executivos e pela imprensa especializada em negócios 

no Brasil, talvez até em razão de fatores como o aumento da competição entre as 

empresas com a abertura de mercados e a necessidade de atender a um consumidor 

cada vez mais exigente. No entanto, apesar deste apelo prático imediato da visão 

relacional, ainda existe uma grande necessidade de estudos acadêmicos que 

investiguem os reais benefícios da adoção deste novo paradigma. 

Este trabalho pesquisou o contexto de marketing de relacionamento entre 

empresas e consumidores, aparentemente uma das áreas mais carentes de estudos. 

Além disso, foram analisados dois mercados distintos, o de bancos e o de sites, o 

que permitiu comparações entre setores e a criação de uma base de dados para 

estudos futuros. 

Todos os objetivos propostos no início desta tese foram cumpridos. Alguns 

aspectos deste trabalho aparentemente podem ser descritos como ainda inexplorados 

no meio acadêmico brasileiro, o que contribui para a relevância da tese: (1) o 

desenvolvimento de um modelo estrutural que investiga as relações entre táticas de 

marketing de relacionamento, investimento percebido no relacionamento, qualidade 

do relacionamento e geração de comunicação boca-a-boca; (2) a adaptação ao 

contexto brasileiro de medidas norte-americanas sobre esses construtos (3) a 

avaliação do impacto das diferentes táticas de marketing de relacionamento no 

investimento percebido no relacionamento; ( 4) a avaliação ao investimento 

percebido no relacionamento como antecedente da qualidade do relacionamento; (5) 

a aplicação do princípio da reciprocidade em pesquisas sobre comunicação boca-a-
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boca; (6) a investigação da qualidade do relacionamento como antecedente da 

geração da comunicação boca-a-boca; (7) a mensuração da comunicação boca-a

boca por meio de indicadores quantitativos e qualitativos; (8) a mensuração da 

quantidade de comunicação boca-a-boca tanto para elos fortes, como para elos 

fracos. A seguir, será comentado cada um desses aspectos. 

Para a verificação das hipóteses propostas nesta tese, foi desenvolvido um 

modelo teórico que investiga as relações entre cinco táticas de marketing de 

relacionamento, o investimento percebido no relacionamento, a qualidade do 

relacionamento e geração de comunicação boca-a-boca. 

Com o objetivo de mensurar cada um dos construtos do modelo, foram 

adaptadas medidas norte-americanas de estudos recentes. Essa adaptação envolveu a 

construção do modelo em duas etapas, sendo que na primeira justamente 

comprovaram-se a confiabilidade, a validade de conteúdo e a validade estrutural 

(validade convergente e validade divergente) das medidas. Os resultados da segunda 

etapa, por sua vez, mostraram o desenvolvimento de um modelo com moderado 

nível de ajuste e que, como resultados, permitiu a comprovação de 6 das 9 hipóteses 

estabelecidas a priori. 

Sobre esses resultados, cabe destacar a verificação de que a variável esforçv de 

customizaçib foi a que se mostrou como tendo maior impacto no investimento 

percebido no relacionamento, tanto no caso de bancos, como no caso de sites. Dado 

que um esforço de customização envolve aspectos técnicos e funcionais de um 

serviço, cria-se a oportunidade para que outros estudos sobre marketing de 

relacionamento e serviços passem a incorporar esse conceito, pesquisando-o em 

todas suas dimensões. 

Parece importante também a verificação da associação positiva significante entre 

recompensas tangíveis e a qualidade do relacionamento. Alguns autores têm 

destacado que a oferta de benefícios financeiros tende a atrair um tipo de 
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consumidor oportunista, que normalmente não privilegia e valoriza relacionamentos 

estáveis com empresas (NEWELL, 2000). No entanto, esse estudo parece indicar a 

possibilidade de um caminho inverso. Nesse sentido, o fato de as empresas 

reconhecerem seus clientes regulares como tendo um status especial, por meio da 

oferta de recompensas tangíveis, na verdade pode influenciar positivamente a 

qualidade do relacionamento. Esse fenômeno pode ser justificado por desejos 

psicológicos presentes em qualquer relação, como se sentir importante e valorizado 

(SHETH e PARVATIYAR, 1995). 

O posicionamento do construto "investimento percebido no relacionamento" 

como conseqüência das diversas táticas de marketing de relacionamento pesquisadas 

permitiu avaliar o que o consumidor realmente percebe como sendo um 

investimento de recursos, tempo e esforços da empresa. Nesse sentido, a não 

comprovação de um impacto positivo das táticas esforço de recuperaçib de serviços 

e relacionamento pessoal pode indicar que, da forma como essas táticas vem sido 

executadas pelas empresas pesquisadas, os consumidores não as vêem como um 

genuíno esforço e sim talvez como um cumprimento de uma obrigação, o mais 

provável no primeiro caso, ou que elas não são mais fatores de diferenciação entre 

as diversas empresas do mercado. 

Quando uma empresa realiza investimentos no relacionamento, o consumidor 

deve perceber esses investimentos como bem-intencionados e capazes de agregar 

valor à relação. A tática comunicaçib dirigida aparentemente não atendia a esses 

critérios, pois já nos focus groups conduzidos para este trabalho, foram detectadas 

declarações de consumidores que reagiam aos programas de marketing direto de 

bancos e sites como uma simples tentativa das empresas venderem mais serviços. 

Essa impressão se confirmou nos resultados do modelo estrutural, o qual não 

mostrou uma relação significante entre comunicação dirigida e o investimento 

percebido no relacionamento. 
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A inclusão do construto "investimento percebido no relacionamento" no modelo 

foi baseada não só na hipótese de que ele representaria o impacto das diferentes 

táticas na qualidade do relacionamento, mas também na idéia de que ele representa o 

estímulo para consumidores atuarem em reciprocidade com a empresa. Desta forma, 

os consumidores retribuiriam, ainda que de forma não consciente, os investimentos 

da empresa com a geração de uma comunicação boca-a-boca positiva. De acordo 

com Bagozzi (1995), o desejo das pessoas de agir de acordo com o princípio da 

reciprocidade seria o fundamento básico do marketing de relacionamento. Nesse 

sentido, este trabalho contribuiu para estender o princípio da reciprocidade como um 

fenômeno que catalisa as diferentes motivações já propostas na literatura para que 

uma pessoa inicie mensagens boca-a-boca positivas. Algumas dessas motivações 

seriam a existência de um grande envolvimento com uma empresa ou serviço e a 

necessidade de compartilhar, com amigos e pessoas conhecidas, experiências 

marcantes e importantes (DITCHER, 1966; SWAN e OLIVER, 1989; HARRISON

WALKER, 2001). 

Tradicionalmente, a comunicação boca-a-boca tem sido encarada como até certo 

ponto caótica e impossível de ser planejada (Silverman, 2000). Em relação a essa 

visão, o conceito de reciprocidade também permitiu o raciocínio de que não só 

comportamentos negativos devem ser cuidadosamente evitados para não estimular 

uma comunicação boca-a-boca negativa, mas que também a empresa pode 

ativamente estimular comunicações boca-a-boca positivas por meio do investimento 

no relacionamento com o cliente. 

Outro ponto importante é que a comunicação boca-a-boca não foi investigada 

neste trabalho por meio de apenas um único indicador, como em grande parte das 

pesquisas anteriores sobre o tema (RICHINS, 1983; SWAN e OLIVER, 1989; FILE, 

CERMAK e PRINCE, 1994). Seguindo proposta recente de Harrison-Walker 

(2001), a comunicação boca-a-boca foi dimensionada em dois aspectos distintos, 

quantidade e qualidade, e mensurada por meio de indicadores que levavam em conta 
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comportamentos como a relativa freqüência da comunicação, o número relativo de 

pessoas para quem a mensagem é transmitida e a quantidade relativa de informação 

fornecida na mensagem. 

Os resultados da pesquisa indicaram que existe um impacto positivo da 

qualidade do relacionamento, tanto na quantidade, como na qualidade da 

comunicação boca-a-boca gerada. Essa conclusão ganha mais importância quando se 

leva em conta que a maioria dos trabalhos sobre o tema não têm estudado os 

antecedentes que originam o envio da mensagem boca-a-boca, mas apenas os efeitos 

em quem recebe a mensagem (BROWN e REIGEN, 1987; HERR, KARDES e 

KIM, 1991; MURRAY, 1991; FILE, JUDD e PRINCE, 1992). 

Finalmente, este estudo incorporou a sugestão de pesquisas sobre comunicação 

boca-a-boca que incluem aspectos de redes de relacionamento. Nesse sentido, os 

resultados da análise univariada dos dados parecem mostrar que, no que tange aos 

tipos de serviços prestados por bancos e sites, há uma maior geração de mensagens 

boca-a-boca para elos fortes do que para elos fracos, o que pode diminuir a 

velocidade de circulação das mensagens boca-a-boca entre diferentes redes de 

relacionamento. 

6.2 Implicações gerenciais 

Diversas empresas de serviços têm dedicado uma grande atenção ao 

planejamento da entrega do serviço, com um foco especial em todos os momentos 

de interação com o cliente, os denominados momentos da verdade. O critério mais 

freqüentemente usado para esse planejamento é o alcance de um grau de satisfação 

máxima do consumidor. 

Nesta tese propõe-se que o impacto de cada interação com o consumidor na 

geração de comunicações boca-a-boca positivas sobre a empresa também deve ser 
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analisado por executivos e empresários. Essa análise pode se dar por métodos como 

a investigação de "quanto" e "quão favoráveis" são os comentários dos clientes 

atuais sobre a empresa, como foi feito neste trabalho, ou por outros métodos, por 

exemplo, uma pesquisa sobre o que foi dito a novos consumidores que chegam à 

empresa referendados por clientes regulares. 

De todo modo, o importante é que as empresas ampliem sua preocupação sobre 

a existência ou não de geração de uma comunicação boca-a-boca positiva, a partir de 

suas ações, para incluir também indagações sobre como o cliente se comporta em 

relação à freqüência dessas mensagens, o grau de detalhe contido em cada uma e o 

número de pessoas que são contactadas. 

De posse desses dados, a empresa teria uma maior capacidade de alocar recursos 

de forma eficiente entre as várias táticas de marketing de relacionamento envolvidas 

nos momentos de interação com o consumidor. A necessidade dessa análise se 

justifica ainda mais quando se observa a diferença de importância conferida ao 

oferecimento de recompensas tangíveis por clientes de bancos e sites, o que mostra 

que não existem fórmulas universais, e sim uma realidade específica de cada 

mercado, que deve ser respeitada. 

De qualquer forma, em todas as atividades do marketing de relacionamento, 

ainda que em graus variados nos diferentes tipos de serviço, aparentemente estão 

presentes dois fatores: tecnologia e interação humana. 

Sobre o primeiro fator, com este trabalho procura-se alertar os profissionais de 

marketing para a necessidade de investir em novas tecnologias que realmente 

propiciem uma maior interação e conhecimento das necessidades do consumidor e 

não apenas adaptem as técnicas da comunicação de massa para um contexto 

artificial de comunicação um-a-um. 
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Com respeito à interação humana, este trabalho fornece indícios da necessidade 

de investimento em treinamento de funcionários, para que eles possam realmente ser 

capazes de atender às necessidades individuais de cada consumidor. Especialmente 

em serviços que possibilitem uma interação contínua entre o funcionário prestador 

de serviço e o cliente, a redução de índices de tumover dos funcionários também 

pode ser considerada uma medida que facilita aspectos de customização do 

relacionamento. 

Ainda, para aumentar o número de pessoas que falam sobre a empresa, esta 

pesquisa sugere que pode existir um potencial para ampliar a quantidade de 

mensagens enviadas para elos fracos, o que permitiria que a mensagem circulasse 

mais rapidamente entre as diversas redes de relacionamento. Isto poderia ser feito 

não só por um aumento da qualidade do relacionamento com clientes regulares, mas 

também, por exemplo, por meio de promoções ou campanhas de comunicação que 

criem slogans de grande apelo popular. Estes slogans, por serem facilmente 

incorporados em conversas de todos os consumidores, teriam o potencial de acelerar 

a velocidade de circulação da comunicação boca-a-boca sobre a empresa. 

6.3 Limitações do estudo 

Um primeiro ponto a ser considerado é que esta pesquisa adotou uma abordagem 

de corte transversal, o que elimina a possibilidade de se inferirem relações de causa 

e efeito entre as variáveis. Nesse sentido, a utilização de modelos estruturais pôde, 

na melhor hipótese, fornecer algumas evidências de inferências causais. 

Em segundo lugar, cabe ressaltar que todos os dados foram colhidos em um 

único momento do tempo, o que pode ter causado problemas associados à lembrança 

que os participantes e respondentes da pesquisa tinham das iniciativas de marketing 
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de relacionamento da empresa e do real grau de atividade de comunicação boca-a

boca gerado. 

Outro aspecto que parece ser importante diz respeito ao grau de generalização 

possível a partir desta pesquisa. Apesar de a amostra haver sido selecionada 

aleatoriamente, o universo do qual ela faz parte é bem particular: jovens, com alto 

nível de renda, que moram na cidade de São Paulo e que têm acesso à Internet. 

Ainda que a amostra fosse representativa do universo brasileiro em relação a 

aspectos demográficos e de renda, vale a pena ressaltar que há pesquisas indicando 

que outros fatores, como a propensão natural da pessoa a se engajar em um 

relacionamento, também afetam a percepção dos investimentos no relacionamento 

efetuados pela empresa (WULF, ODEKERKEN-SCHRODER e LACOBUCCI, 

2001). No mesmo sentido, cabe lembrar que os serviços pesquisados possuem 

diferentes características próprias que os definem, ligadas ao risco percebido pelo 

cliente na prestação do serviço, à facilidade para a saída do relacionamento e ao grau 

de tecnologia e interação humana envolvida (GUMESSON, 1987; GRÕNROOS, 

1990; BHATTACHARYA e BOLTON, 1995; LOVELOCK, 1996). 

Ainda sobre o método da pesquisa, temos a possibilidade da ocorrência de erros 

não relacionados com a amostragem, mas causados por fatores como a não-resposta 

e a adoção de um processo particular de envio e preenchimento do questionário, 

totalmente baseado na Internet. 

Um quinto ponto que merece ser comentado é o fato de que não existem 

modelos ótimos, mas sim modelos satisfatórios. Nesse sentido, seria interessante 

avaliar outras possibilidades de relacionamento entre os construtos, sempre 

respeitando o desenvolvimento teórico sobre o tema. 

Na verdade, a simples presença de um construto no modelo afeta os resultados 

de todo o modelo. Nesse caso, é possível, por exemplo, que haja existido uma 

dificuldade das pessoas pesquisadas para separar o efeito das variáveis "esforço de 



137 

customização" e "relacionamento pessoal". Segundo Gwinner, Gremler e Bitner 

(1998), os benefícios de customização muitas vezes podem ser alcançados por meio 

de atitudes das empresas como reconhecer pessoalmente o cliente ou prover o 

consumidor com uma atenção extra, o que se confunde com a definição deste 

trabalho no que tange ao relacionamento pessoal. 

Ainda sobre os construtos utilizados, os resultados podem ter sido afetados pelo 

fato de o construto "esforço de recuperação de serviços" haver sido mensurado por 

meio de indicadores que se concentram na justiça distributiva, não capturando a 

essência de todas dimensões de justiça discutidas nesta tese, como a justiça 

processual e interpessoal. 

Por fim, especificamente sobre o modelo proposto, a pesquisa tem a limitação de 

levar em conta apenas a qualidade do relacionamento como antecedente da 

comunicação boca-a-boca. Ainda que a qualidade de relacionamento, por meio do 

princípio da reciprocidade, possa englobar alguns dos principais fatores pessoais que 

levam à comunicação boca-a-boca, outros fatores ligados à empresa, como a 

qualidade intrínseca do serviço (HARRISON-WALKER, 2001) ou o seu valor 

(HARTLINE e JONES, 1996), poderiam ser também pesquisados como 

antecedentes. 

6.4 Sugestões para futuras pesquisas 

Uma primeira sugestão é a realização de pesquisas que avaliem as razões mais 

profundas que explicam o impacto positivo do "investimento percebido no 

relacionamento" sobre a "qualidade do relacionamento". Uma possibilidade é que 

isto ocorra porque os consumidores sentem mais confiança quando percebem que a 

empresa investe para atendê-los de forma individualizada, o que indicaria razões 

psicológicas (BITNER, 1995). Outra alternativa possível é que os consumidores 
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percebem a possibilidade de receber um maior valor total do serviço quando a 

empresa investe no relacionamento, o que configuraria razões e vínculos 

econômicos (SHETH e PARVATIYAR, 1995, HART e JOHNSON, 1999). 

Outro caminho promissor seria a investigação do impacto das expectativas do 

consumidor sobre a avaliação que este faz do investimento no relacionamento feito 

pela empresa. Tal investigação incorporaria o conceito da desconfirmação, 

desenvolvido por diversos autores em estudos sobre satisfação. A desconfirmação é 

a diferença entre o desempenho do serviço e as expectativas do consumidor em 

relação à experiência de consumo. (URDAN, 2001). Oliver (1997) enfatizao papel 

da desconfirmação na determinação da satisfação com o serviço por meio de um 

modelo geral do processamento do consumo. Nesse sentido, outras pesquisas 

poderiam explorar se as expectativas geradas por anúncios publicitários, por 

exemplo, afetam a avaliação do investimento no relacionamento feito pela empresa. 

Uma linha de pesquisa interessante, condizente com esforços semelhantes 

realizados atualmente sobre a questão de lealdade, seria a elaboração de fórmulas e 

modelos que investigassem todas as possibilidades de aumento de lucratividade, 

advindas de um acréscimo na quantidade e na qualidade da comunicação boca-a

boca por parte dos consumidores. 

Seria também interessante avaliar não apenas o impacto das táticas de 

relacionamento sobre a geração de mensagens boca-a-boca por parte de clientes 

regulares, mas também por parte de outras fontes de referência, como funcionários, 

fornecedores e a imprensa. 

Finalmente, outras sugestões para futuros estudos podem ser feitas, e estão 

diretamente relacionadas com as limitações da presente tese: 

Realização de pesquisas experimentais sobre o tema, para inferência de relações 

de causa e efeito entre as variáveis. 
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Realização de estudos longitudinais, para que se possa avaliar o efeito das 

diferentes táticas ao longo do tempo e se possa mensurar a quantidade de 

mensagens boca-a-boca não apenas em aspectos quantitativos relativos (Ex: 

"falei com freqüência"), mas também em valores absolutos (Ex: "falei com cinco 

pessoas"). 

O desenvolvimento de novos modelos, que hipotetizem outras relações entre as 

variáveis. Um estudo de Higie, Feick e Price (1987), por exemplo, sugere que a 

oferta de recompensas tangíveis por supermercados gera um efeito direto na 

quantidade de comunicação boca-a-boca sobre a loja, sem a mediação de 

construtos como a qualidade de relacionamento. 

Aplicação deste modelo a outros tipos de serviços e consumidores. A distinção 

de comunicação junto a elos fortes e fracos, por exemplo, pode ser comparada 

em serviços como entretenimento, em que pode haver uma grande quantidade de 

comunicação para elos fracos, e serviços de consultoria tributária, em que é 

possível imaginar uma franca preponderância de comunicação para elos fortes. 

Há muito para ser feito no que tange à compreensão do processo de 

comunicação boca-a-boca. Empresas de todos os portes e setores têm a ganhar se 

investirem em pesquisas sobre esse processo tão relevante para o processo de 

decisão de consumo. 

No que diz respeito ao meio acadêmico, espera-se que esta tese contribua para 

encorajar estudantes e pesquisadores a trabalharem com técnicas estatísticas 

modernas, perdendo o medo de tê-las como "apoio" e deixando de lado o "temor" de 

evoluir cientificamente. 
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ANEXO A: RESUMO DE ARTIGOS SOBRE COMUNICAÇÃO BOCA-A-BOCA 

AUTORES E PRINCIPAIS TIPO DE PESQUISA PRINCIPAIS CONCLUSÕES i 

ANO CONCEITOS 
Katz e Lazarsfe1d Liderança de Estudo descritivo. Desenvolveu-se o conceito de polimorfismo, o 
(1955) opinião. O objetivo era verificar se donas de qual descreve o grau em que consumidores podem 

Influência casa americanas se comportavam agir como líderes de opinião em mais de um 
pessoal na como líderes de opinião em mais de assunto. 
comunicação um tema ou assunto. Na pesquisa, 33% das donas de casa entrevistadas 
boca-a-boca Foram pesquisados quatro temas: exerciam algum tipo de influência, junto a outras 
entre moda, cinema, política e bens de consumidoras, em mais de um dos quatro temas 
consumidores. consumo. pesquisados. 

Ditcher Motivações que Entrevistas pessoais foram As principais motivações relatadas para a 
(1966) levam um conduzidas junto a 255 consumidores transmissão de uma mensagem boca-a-boca 

consumidor a que relataram um total de 352 foram: envolvimento com o produto ou serviço 
falar de uma situações quando eles foram fonte de (33% dos casos) e ligação entre o produto e 
empresa. informações para outros desejos pessoais (24% dos casos). Essa última 
Motivações que consumidores e 488 situações quando categoria diz respeito à satisfação de desejos do 
levam um eles foram influenciados por consumidor, como, por exemplo, transmitir status 
consumidor a recomendações. e credibilidade, por meio da atitude de falar sobre 
seguir as uma empresa. Outras motivações relatadas foram 
recomendações desejo de ajudar amigos e envolvimento com a 
de outra pessoa. comunicação publicitária da empresa 

As motivações para acatar recomendações de 
amigos foram: existência de um genuíno 
desinteresse por parte de quem envia a mensagem, 
partilhamento de interesses comuns, expertise no 
assunto e fornecimento de evidências tangíveis 

~--

sobre a qualidade do produto ou serviço. 
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AUTORES E PRINCIPAIS TIPO DE PESQIDSA PRINCIPAIS CONCLUSOES 
ANO CONCEITOS 

Amdt Impacto da Estudo experimental junto a 495 O grau de exposição a mensagens boca-a-boca 
(1967) comunicação domicílios. Nesse estudo foi positivas aumentava a probabilidade de compra do 

boca-a-boca. divulgada uma nova marca de um novo produto. No entanto, 46% desses indivíduos 
Risco percebido. produto tradicional e acompanhado o impactados por mensagens favoráveis não 
Difusão de ciclo de adoção do produto. No final, adquiriram o novo produto. 
novos produtos. foi mensurado o impacto da Consumidores que percebiam grande risco na 

comunicação boca-a-boca no adoção do novo produto eram mais influenciados 
processo. pela comunicação boca-a-boca. 

Granovetter Elos fortes e Estudo descritivo. Apenas 17% dos respondentes afirmaram que o 
(1973) fracos. O objetivo era verificar quais as novo emprego foi conseguido por meio de dicas 

fontes utilizadas por 282 pessoas de amigos íntimos ou parentes. 
recém empregadas para conseguir o Os 83% restantes declararam que contaram com 
novo emprego. informações de conhecidos ou colegas distantes, 

os chamados elos fracos em uma rede de 
relacionamento. 
Pesquisa mostra a importância dos elos fracos 
como canal de ligação entre redes de contatos e 
veículo para circulação de novas informações. 

Kiel e Layton Busca de Estudo descritivo junto a O grau em que havia um pedido de informações 
(1981) informações australianos, compradores de novos junto a colegas e amigos foi um dos cinco fatores 

sobre novos carros. mais importantes para definição dos clusters de 
produtos. O objetivo era classificar esses tipos de consumidores. 

consumidores quanto ao seu padrão Quanto ao padrão adotado para buscar 
de comportamento na busca de informações sobre novos produtos, esses 
informações sobre novos produtos e consumidores foram divididos em "alta procura", 
identificar as principais fontes dessas "baixa procura" e "busca seletiva". Nesses três 
informações clusters era sempre importante para o consumidor 

a utilização de canais de comunicação boca-a-
boca. 

------- -----·-
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AUTORES E PRINCIPAIS TIPO DE PESQUISA PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
ANO CONCEITOS 

Richins Comunicação Estudo descritivo junto a 201 A transmissão boca-a-boca de mensagens 
(1983) boca-a-boca consumidores que reportaram algum negativas sobre a empresa foi o principal 

negativa. tipo de insatisfação em relação a comportamento relatado: 57,2% dos respondentes 
serviços prestados por empresas. disseram que comunicaram sua insatisfação para 
Objetivo da pesquisa era identificar amigos e conhecidos. 
quais os principais tipos de A tendência a engajar em comunicação boca-a-
comportamento de consumidor que boca negativa mostrou-se influenciada pelos 
eram originados em razão dessa seguintes fatores: severidade da insatisfação, 
insatisfação. parcela de culpa atribuída à empresa, reação da 

empresa a reclamações. 
Reigen e Keman Redes de Estudo descritivo junto a 158 pessoas A estrutura de uma rede de referências depende do 
(1986) relacionamento. que participaram da rede de risco percebido na aquisição do produto. 

Elos fortes e referências de um professor de piano. Apenas 7 , entre as 158 pessoas, indicaram o 
fracos. Na pesquisa, clientes desse professor professor para mais de uma pessoa, sugerindo uma 

indicavam suas fontes de referência, relativa pouca importância de líderes de opinião. 
que por sua vez indicavam suas Clientes que se relacionam diretamente com o 
fontes, até a rede de relacionamentos fornecedor do serviço têm um maior envolvimento 
ser desenhada. na transmissão de referências positivas. 

Higie, Feick e Price Conteúdo da Estudo descritivo, por meio de Foram detectadas 7 principais dimensões 
(1987) comunicação entrevistas telefônicas, junto a 303 relacionadas a imagem e a mais presente em 

boca-aboca. clientes de lojas de varejo. mensagens boca a boca foi " a existência de 
Saliência da Objetivo era identificar quais os promoções especiais na loja". Mensagens com 
informação. assuntos, ligados à imagem da loja, esse conteúdo eram em média transmitidas 2,5 

mais presentes em mensagens boca- vezes por mês, no caso de supermercados. 
a-boca desses clientes. O fato da "existência de promoções especiais" não 

ser o fator mais importante para a imagem da loja, 
mas ser o mais discutido pelos consumidores, 
pode refletir a saliência dessa informação, causada 
pela variabilidade das promoções entre lojas. 
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AUTORES E PRINCIPAIS TIPO DE PESQUISA PRINCIPAIS CONCLUSOES 
ANO CONCEITOS 

Brown e Reigen Elos fortes e Estudo descritivo junto a 118 pessoas A informação advinda de elos fortes é percebida 
(1987) fracos. que participaram de rede de como mais persuasiva do que a informação 

Homofiliae referências de três professores de originada de elos fracos. 
Heterofilia. piano. Na pesquisa, alunos desses Consumidores que pertencem a um sub-grupo de 

professores indicavam suas fontes de relacionamentos têm mais probabilidade de 
referência, que por sua vez indicavam preferir uma mesma marca que pessoas 
suas fontes, até a rede de pertencentes a sub-grupos distintos. 
relacionamentos ser identificada Quanto maior as características de homofilia de 
completamente. um elo de contato, maior as chances de eles ser 

ativado como fonte de referência. 
Feick e Price MarketMavens Estudo que desenvolveu uma escala Existe um tipo de consumidor, o chamado market 
(1987) para mensurar a propensão de maven, que se comporta como um difusor de um 

indivíduos a fornecer informações grande número de informações, sobre uma larga 
sobre produtos e serviços variados e variedade de produtos. O market maven é 
sobre o ato de consumo em geral. reconhecido por seus colegas como sendo 
Dados coletados por meio de 1531 diferente das pessoas com expertise em uma 
entrevistas telefônicas. categoria específica de produtos. 

O market maven tende a: 
-Valorizar aspectos recreacionais da atividade de 
compra. 
- Estar informado com antecedência sobre novos 
produtos. 
- Estar sempre buscando novidades no mercado. 

Swan e Oliver Comunicação Estudo descritivo por meio de A proporção dos respondentes que se engajou em 
(1989) boca-a-boca e questionários enviados a 184 alguma comunicação boca-a-boca sobre o carro 

satisfação. proprietários de novos automóveis. foi de 96% 
Objetivo era identificar relação entre A variável "satisfação com o produto" explicou 
satisfação com o veículo adquirido e até 49% da variação da qualidade da comunicação 
a geração de mensagens boca-a-boca. boca-a-boca. 
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AUTORES E PRINCIPAIS TIPO DE PESQUISA PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
ANO CONCEITOS 

Murray Comunicação Estudo experimental junto a 146 Em comparação com clientes de empresas de 
(1991) boca-a-boca consumidores. bens de consumo, os clientes de empresas de 

sobre empresas Objetivo era identificar variações nas serviços têm mais presentes os seguintes 
de serviços. atividades de comunicação boca-a- comportamentos e atitudes: Necessidade de 

boca motivadas pelo fato da empresa empreender atividades de busca de novas 
(sobre a qual o consumidor falava) informações para a tomada de decisão de 
ser de serviços ou ser fornecedora de consumo; preferência por fontes pessoais de 
bens de consumo. informação; mais confiança nas fontes pessoais de 

informação; acreditam que as fontes pessoais 
independentes são mais efetivas; e dependem 
mais das informações de fontes pessoais, do que 
de observação ou experimentação do serviço. 

Herr, Kardes e Kim Impacto da Dois estudos experimentais junto a Por ser mais vívida e acessível pela memória, a 
(1991) mensagem boca- um total de 204 estudantes mensagem boca-a-boca tem um maior impacto na 

a-boca na universitários. decisão do consumidor em comparação a 
decisão de informações advindas de anúncios impressos. 
consumo. Por outro lado, o efeito da comunicação boca-a-
Informações boca é menor quando o consumidor já tem 
vívidas. informações disponíveis sobre o produto ou 

quando o consumidor recebeu anteriormente 
mensagens negativas sobre o produto. 

File, Judd e Prince Participação no Estudo descritivo realizado por meio Hipótese confirmada. 
(1992) serviço como de 331 entrevistas pessoais junto a Recomendação que empresas aumentem essa 

antecedente da clientes de serviços de seguros. participação do cliente por meio de medidas como: 
geração da Hipótese de que consumidores que convidar clientes para encontros, fornecer 
comunicação participavam mais ativamente da feedback constante durante o processo de 
boca-a-boca. entrega do serviço eram mais produção e entrega do serviço e principalmente 

propensos a gerar comunicação boca- incentivar canais de comunicação interpessoais 
a-boca. com o cliente. 

---- --·-
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AUTORES E PRINCIPAIS TIPO DE PESQUISA PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
ANO CONCEITOS 

Bone Comunicação Estudo descritivo junto 321 clientes Mais de 80% dos respondentes indicaram que pelo 
(1992) boca-a-boca de restaurantes. Clientes preenchiam menos um comentário foi feito sobre o restaurante 

durante o um questionário imediatamente após durante o processo de consumo. 
processo de deixar o restaurante. Principais fatores que motivaram essa 
consumo do Objetivo era identificar quantidade de comunicação foram: 
serviço. comunicação boca-a-boca gerada - Presença na mesa de um consumidor 

sobre o restaurante "durante" o envolvido diretamente no processo de escolha 
processo de consumo e quais os do restaurante. 
fatores que motivaram essa - Satisfação dos clientes com o restaurante com 
comunicação. o desempenho incial do restaurante .. 

- Presença de clientes na mesa que percebiam 
algum traço de novidade no serviço entregue 
pelo restaurante. 

File e Prince Importância da Foram entrevistados 325 donos de Fontes pessoais, via comunicação boca-a-boca 
(1992) comunicação companhias médias e perguntou-se mostraram-se essenciais para a escolha do serviço. 

boca-a-boca na sobre a importância da comunicação Mensagens boca-a-boca positivas também se 
decisão de boca-a-boca para a escolha entre mostraram importantes componentes para a 
consumo. diferentes prestadores de serviços posterior avaliação da qualidade do serviço 

financeiros. financeiro. 
File, Cermak e Relação entre as Estudo descritivo realizado junto a A intensidade da atividade boca-a-boca varia de 
Prince atividades de 324 donos de empresas que haviam acordo com o tipo de serviço contratado, mas é 
(1994) busca e posterior tido uma experiência recente com fundamental no processo de escolha do fornecedor 

transmissão de consultores em três áreas distintas: do serviço. 
mensagens boca- auditoria, assessoria contábil ou A "satisfação com o serviço" é a variável 
a-boca. consultoria legal. independente com maior poder de predição em 

relação à geração de comunicação boca-a-boca. 
Foi encontrada uma relação significante entre 
busca e transmissão de mensagens boca-a-boca em 

_, dois dos três serviços pesquisados_._ 



160 

AUTORES E PRINCIPAIS TIPO DE PESQIDSA PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
ANO CONCEITOS 

Duhan, Johnson e Motivação para Estudo descritivo junto a 245 A escolha de buscar informações em elos fortes é 
Wilcox a busca de consumidoras de serviços oferecidos influenciada pela dificuldade envolvida na decisão 
(1997) informações por médicos. de compra e pelo conhecimento anterior do 

junto a elos consumidor sobre o assunto. Para elos fracos, 
fortes ou fracos. detectou-se a influência do grau esperado de 

informações instrumentais sobre o serviço. 
Soderlund "Satisfação com Estudo descritivo junto a 65 Episódios negativos geravam aproximadamente a 
(1998) o serviço" como participantes, que respondiam um mesma intensidade de comunicação boca-a-boca 

antecedente da questionário sobre dois episódios: a do que episódios positivos. 
geração de ocorrência de um esforço de A tendência que o consumidor fale com seus 
mensagens boca- recuperação de serviços satisfatório e amigos sobre os dois tipos de episódio é maior 
a-boca positivas outro insatisfatório. que sua disposição em fornecer um feedback para 
e negativas sobre Objetivo era investigar se o a empresa. 
a empresa consumidor se comportava de modo Existe uma relação positiva entre satisfação e 

diferente após episódios positivos e boca-a-boca positivo. 
negativos, em relação a atividades de 
comunicação boca-a-boca e feedback 
para a empresa. 

Gilly, Graham, Grau de Dois estudos descritivos, um Quanto maior a expertise (em relação ao segmento 
W olfinbarger e influência relacionado a serviços, outro a pesquisado) da pessoa que envia a mensagem, 
Yale interpessoal produtos de consumo. Nos dois maior é a sua influência em quem recebe a 
(1998) entre quem envia casos, questionários foram entregues mensagem. 

e quem recebe a para o consumidor e também para a Quanto maior a expertise da pessoa que recebe a 
mensagem boca- pessoa que o consumidor identificou mensagem, menor o potencial de ela ser 
a-boca. como influenciadora no seu processo influenciada no caso de bens de consumo, fato que 

de compra. não ocorre em serviços. 
A percepção de homofilia entre quem envia e 
recebe a mensagem exerce influência no processo 
de persuasão. 
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AUTORES E PRINCIPAIS TIPO DE PESQUISA PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
ANO CONCEITOS 

Money, Gilly e Influência Estudo descritivo, conduzido por Gerentes japoneses consultavam fontes pessoais 
Graham cultural na meio de entrevistas com para 52% das compras industriais, enquanto a taxa 
(1998) atividade de administradores de empresas executivos americanos era de 14%. 

comunicação pequenas e médias, nos Estados Em comparação com empresas americanas 
boca-a-boca. Unidos e no Japão. operando no Estados Unidos, a força dos elos de 

comunicação era maior no caso das empresas 
japonesas ou no caso de companhias americanas 
ou japonesas operando no exterior. 

Newman Comunicação Levantamento extensivo de situações Comunicação boca-a-boca sobre empresas na 
(1999) boca-a-boca na reais de comunicação boca-a-boca Internet mostrou-se rica em conteúdo e passível de 

Internet. sobre empresas que ocorreram em ser pesquisada por meio de softwares inteligentes 
listas de discussão virtuais. de busca. A vantagem do método é que ele não 

depende da memória do consumidor. 

Mangold, Miller e Fatores que Análise por meio da técnica de Os três fatores que mais propiciavam a 
Brockway estimulam a incidentes críticos de 294 descrições comunicação boca-a-boca foram: 
(1999) comunicação de troca de informações boca-a-boca - Pedido ativo por informações de quem recebia a 

boca-a-boca. sobre empresas de serviços. mensagem; 
Conteúdo da - Conversas casuais entre pessoas e qualidade 
comunicação experimentada com o serviço no passado. 
boca-a-boca. - Satisfação ou insatisfação com o serviço 

oferecido. 
A comunicação boca-a-boca era sobre a qualidade 
do serviço em 62% dos casos relatados. 
Em 32% dos casos, a comunicação boca-a-boca 
abordava aspectos relacionados a preço e 
também qualidade. Mensagens exclusivas sobre o 
preço dos serviços ocorreram em apenas 6% dos 

---- ----L___ 
casos. 

-----------~ 
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AUTORES E PRINCIPAIS TIPO DE PESQUISA PRINCIPAIS CONCLUSOES 
ANO CONCEITOS 

Bansal e Voyer Fatores de Estudo descritivo realizado por meio A influência interpessoal tem mais chances de 
(2000) influência da análise de 113 questionários que ocorrer quando a comunicação se dá entre elos 

interpessoal diziam respeito a uma experiência fortes e quando a pessoa que envia a mensagem é 
entre quem envia recente de consumo de serviços considerada um expert no serviço pela pessoa que 
e quem recebe a escolhida pelo respondente. recebe a mensagem. 
mensagem boca-
a-boca. 

Harrison-Walker Antecedentes da Estudo descritivo realizado junto a O Envolvimento afetivo com a empresa foi 
(2001) qualidade e da 471 indivíduos que foram divididos identificado como fator que estimula a quantidade 

quantidade da em dois grupos: consumidores de e a qualidade da comunicação boca-a-boca. 
comunicação serviços de salão de beleza e de A mesma relação foi detectada quando a variável 
boca-a-boca. serviços fornecidos por veterinários. antecedente era a qualidade do serviço, mas 

apenas em relação aos serviços de veterinários. 
-·-·-·-
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ANEXO B: ROTEIRO PARA FOCUS GROUPS 

1. Táticas de marketing de relacionamento 

a) Pense nas empresas de serviços das quais você é cliente. 

Quais foram as iniciativas dessas empresas que lhe deram mais satisfação no 

passado? Por quê? 

E as que causaram maior insatisfação? Por quê? 

b) Como essas empresas se comportaram com você em relação aos itens abaixo? 

Envio de folhetos pelo correio ou e-mails, com as novidades sobre a empresa. 

Oferta de benefícios especiais por você ser um cliente da empresa. 

Relacionamento pessoal dos funcionários com você. 

Atendimento de reclamações ou comportamento quando o serviço entregue 

não é adequado. 

Atendimento de necessidades especiais suas. 

Por favor, descreva situações que mais marcaram você, em relação a cada um 

desses itens. Você acha que estas empresas podem ser consideradas um exemplo a 

ser seguido. Por quê? 
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2. Qualidade do relacionamento 

Escolha uma dessas empresas de serviço da qual você se considera um cliente 

regular. 

Como você avalia a qualidade do seu relacionamento com a empresa? 

Descreva como você se sente em relação a essa empresa. 

Qual foi o papel da empresa em garantir esse nível de qualidade de 

relacionamento? 

3. Comunicação boca-a-boca. 

Você costuma falar sobre essa empresa para outras pessoas? 

Quais pessoas? 

- Com que freqüência? 

Sobre que assuntos você fala? 

Descreva algumas situações em que você falou dessa empresa para outras 

pessoas. 

Você acha que existe uma diferença no quanto você fala sobre essa empresa 

para amigos íntimos e familiares em comparação com conhecidos e colegas? 



165 

ANEXO C: CARTA-CONVITE PARA A PESQUISA 

Olá(NOME), 

A SSJ constantemente apoia a realização de pesquisas sobre temas de ponta na área 

de negócios. 

O objetivo é divulgar novos conhecimentos e compartilhar com nossos alunos novas 

informações. 

Dessa vez, gostaríamos de convidá-lo a participar de uma dessas pesquisas. Você 

responde às perguntas on-line, de forma prática e fácil. Todo o processo não dura 

mais que 1 O minutos. 

Participando da pesquisa, você imediatamente recebe de presente um texto sobre 

carreira. 

Para responder JÁ, basta acessar www.ssj.com.br/tese 

Grande abraço, 

Fernando Jucá 

P.S: Qualquer dúvida sobre os objetivos desta pesquisa ou sobre o preenchimento do 

questionário, estamos à sua disposição emjuca@ssj.com.br 
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ANEXO D: QUESTIONÁRIO APLICADO PELA INTERNET 

Olá, 

Você vai começar a preencher a pesquisa. 

Você tem que basear suas respostas em uma empresa real, da qual você é cliente. 

Essa empresa pode ser uma loja virtual, da qual você já comprou no passado, OU 
um banco. 

Para responder à pesquisa é muito fácil: 

Basta você dizer o quanto você concorda com as frases abaixo. Para dizer o quanto 
você concorda, você colocará um número, de acordo com a legenda abaixo: 

LEGENDA: 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Bastante 

Discordo 
parcialmente 

Nem Concordo Concordo Concordo 
Concordo Parcialmente Bastante Totalmente 
Nem 
discordo 

1 2 3 4 5 6 7 

EXEMPLO: 

Frase: OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SEMPRE ME ATENDEM MUITO 
BEM 
Número: se você concordar totalmente com isso você coloca o número 7. Se você 
não concordar, nem discordar, você coloca o número 4. E assim por diante .... 

Vamos começar ! 



PESQUISA 

Para cada afirmação, atribua um número de 1 a 7, de acordo com a legenda 
abaixo: 

1. Sou um cliente regular dessa empresa. 
Número: 
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2. Acredito que essa empresa frequentemente envia folhetos ou e-mails para seus 
clientes regulares. 

Número: 

3. Acredito que essa empresa mantém seus clientes regulares informados em 
primeira mão sobre novos produtos e serviços, por meio de folhetos enviados 
pelo correio ou e-mails. 

Número: 

4. Essa empresa oferece algo extra a seus clientes regulares, pelo fato de 
continuarem fiéis. 

Número: 

5. Essa empresa oferece preços especiais para seus clientes regulares. 
Número: 

6. Essa empresa investe tempo em conhecer melhor seus clientes regulares. 
Número: 

7. Os funcionários dessa empresa tratam os clientes regulares como pessoas, e não 
apenas como clientes. 

Número: 



8. Quando ocorre qualquer tipo de atraso, essa empresa faz esforços para 
compensar seus clientes regulares. 

Número: 

9. Quando ocorre qualquer tipo de problema durante a prestação de serviço, essa 
empresa rapidamente faz de tudo para resgatar a satisfação de seus clientes 
regulares. 

Número: 

1 O. Essa empresa se esforça por atender desejos especiais de clientes regulares. 
Número: 
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11. Essa empresa se esforça em adaptar seus serviços às preferências individuais dos 
seus clientes regulares. 

Número: 

12. Essa empresa se esforça em aumentar a lealdade de seus clientes regulares. 
Número: 

13. Essa empresa se esforça de diversas formas para estreitar laços com clientes 
regulares. 

Número: 

14. Essa empresa realmente se importa em manter seus clientes regulares. 
Número: 

15. As atitudes dessa empresa me transmitem um sentimento de confiança. 
Número: 

16. Eu seria capaz de fazer um esforço extra para continuar sendo cliente dessa 
empresa. 

Número: 



17. Eu estou feliz com as diversas iniciativas que essa empresa toma em relação a 
clientes regulares como eu. 

Número: 

18. Estou satisfeito com o relacionamento que tenho com essa empresa. 
Número: 

19. Geralmente, eu sou um tipo de pessoa que se interessa por qual si te outras 
pessoas utilizam (de qual banco as pessoas são clientes). 

Número: 

20. Só tenho coisas boas para falar dessa empresa. 
Número: 
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21. Sinto-me orgulhoso de falar para outras pessoas que sou cliente dessa empresa. 
Número: 

22. Nunca falo mal dessa empresa para outras pessoas. 
Número: 

23. Identifico-me bastante com a imagem dessa empresa. 
Número: 

Para responder às perguntas desse conjunto, considere apenas familiares, vizinhos 
ou amigos íntimos. 

24. Eu já falei para mais pessoas sobre essa empresa, do que costumo fazer em 
relação a outras empresas similares. 

Número: 

25. Eu menciono essa empresa para outras pessoas com muita freqüência. 
Número: 

26. Quando eu falo dessa empresa para outras pessoas, geralmente eu faço isso com 
muitos detalhes. 

Número: 
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Para responder às perguntas desse conjunto, considere apenas pessoas com as quais 
você tem ou teve pouco contato: conhecidos, colegas do trabalho de outras áreas, 
pessoas que você viu apenas uma vez ... 

27. Eu já falei para mais pessoas sobre essa empresa, do que costumo fazer em 
relação a outras empresas similares. 

Número: 

28. Eu menciono essa empresa para outras pessoas com muita freqüência. 
Número: 

29. Quando eu falo dessa empresa para outras pessoas, geralmente eu faço isso com 
muitos detalhes. 

Número: 

Por favor, precisamos também dos seguintes dados: 

• Baseado em qual empresa você preencheu o questionário: 

• Qual seu nome:. 

• Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) 

• E-mail: 

• Data de nascimento: 

• Cidade onde mora: 


	

