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RESUMO 

 

A intenção de uso categoria de serviços e seu modelo vêm recebendo relativo 

interesse no meio acadêmico tanto como preditora do comportamento de compra, 

quanto como alternativa aos modelos de comportamento, os quais presumem que o 

indivíduo se recorda de suas experiências prévias com prestadores de serviços. Por 

acreditarem nesta premissa, normalmente os profissionais de marketing focam suas 

ações e esforços no nível de escolha do prestador do serviço,  não atentando para 

as fases anteriores e aos antecedentes da compra do serviço, os quais têm um 

papel importante sobre a intenção de uso da categoria de serviço. Elementos 

relacionados ao serviço como qualidade e preço estarão relacionadas às 

percepções do consumidor sobre a categoria  e somadas à sua experiência prévia, 

expectativa de benefícios e condição financeira  alterarão a intenção deste se 

comportar a favor ou contra a contratação do prestador de serviço. Com objetivo de 

entender tal dinâmica esta dissertação avalia empiricamente duas categorias de 

serviços pessoais (salão de beleza e assessoria esportiva) evidenciando a 

importância dos antecedentes à intenção de uso. A adição de variáveis como 

qualidade prévia percebida e comunicação boca-a-boca como preditoras da intenção 

foram suportadas, sugerindo mudanças no estado atual da teoria de intenção de 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra-chave: Marketing de serviços, Comportamento do consumidor, Serviços 

pessoais, Intenção de uso. 



  

 ABSTRACT 

 

The intention to use a service category and its model receiving relevant interest in 

academic as predictor of purchasing behavior, as well as alternative models of 

behavior which assume that individuals will recall from their previous experiences 

with service providers. For believing this premise, usually marketers focus their 

efforts and actions on the choice level of service provider, forgetting to pay attention 

to earlier stages and to purchase services antecedents, which has an important role 

on the intention to use a service category. Elements linked to service as quality and 

price are related to consumer perceptions about the category which summed to their 

previous experience, expectations of benefits and financial condition will change 

customer intention to behave in favor or against hiring a service provider. In order to 

understand this process, current dissertation empirically assesses two categories of 

personal services (beauty salon and sports advisory) highlighting the importance of 

antecedents to intention to use. The addition of variables such as prior perceived 

quality and word-of-mouth as predictors of intention were supported, suggesting 

changes in the current state of the theory of intention to use. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 

A intenção representa um determinante, ao lado das crenças e atitudes do 

consumidor, das expectativas do consumidor ter comportamento específicos em 

relação à aquisição, descarte ou uso de um produto (AJZEN; FISHBEIN, 2005, p. 

174). Por sua vez, a intenção é um determinantes fundamental do comportamento 

(BENTLER; SPECKART, 1979; BARGH; CHEN; BURROWS, 1996), sendo, tanto 

quanto a atitude, o mais próximo antecedente cognitivo do comportamento real 

(FISHBEIN; AJZEN, 1975; GOLLWITZER, 1993; TRIADIS, 1977). 

 

Já serviços passam a existir no momento no qual são consumidos, diferentemente 

de bens, e devido a características como intangibilidade e inseparabilidade (LEWIS; 

LITTLER, 2001) alteram as percepções do consumidor quanto à aquisição, uso e 

descarte. Devido a participação do consumidor, prestadores de determinados 

serviços, como os de cunho pessoal, enfrentam dilemas relacionados ao processo 

decisório do consumidor. Neste o consumidor pode decidir-se por executar a tarefa 

por si próprio ou contratar um prestador de serviço para executá-la. O consumidor 

utiliza-se de suas experiências passadas, esperando determinados benefícios, os 

quais auxiliarão na tomada de decisão entre a contratação do prestador ou a 

execução própria da tarefa. Além disso, a condição financeira do indivíduo 

associada ao preço cobrado pelo prestador de serviço para execução da tarefa 

podem ser determinantes para a tomada de decisão. Tais fatores parecem estar 

relacionados à esfera do consumidor, e muitas vezes o prestador de serviço não 

consegue acessá-las, dificultando o entendimento do processo decisório do 

consumidor. Assim, ações de comunicação e a precificação de serviços pessoais 

podem ser inócuas pela falta de entendimento dos fatores que auxiliam a tomada de 

decisão. 

 

Assim, os prestadores de serviços se deparam com um ambiente complexo, 

competindo não só com outros prestadores mas também com outras formas de 

execução do serviço encontradas pelo consumidor. Aqueles que se diferenciam, 

pelo reconhecimento dos determinantes que levam o consumidor à contratação dos 



 

 

15 

seus profissionais, entendem a dinâmica do processo decisório do consumidor, 

melhorando seus resultados. 

  

A literatura de marketing de serviços trata dos serviços para variadas categorias. 

Dentre elas, a de serviços de bens pessoais, os quais pela sua natureza de ação 

podem ser caracterizados por tangíveis e intangíveis (LOVELOCK, 1983). Assim, há: 

i) serviços com ações intangíveis direcionados a bens intangíveis, como instituições 

financeiras (DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000), advocacia (DARDEN, D. K.; 

DARDEN, W. R.; KISER, 1981); ii) serviços com ações intangíveis direcionados a 

mente do indíviduo como educação, museus e teatros; iii) serviços com ações 

tangíveis direcionados aos bens pessoais como automóveis (BIEHAL, 1983; 

DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000); iv) serviços tangíveis direcionados ao corpo 

das pessoas como salões de beleza (HUBBERT; SEHORN; BROWN, 1995) e 

academias de ginástica (RITTNER, 2001; SOUZA NETO, 2005). Estes estudos 

deixaram uma lacuna referente à compreensão de serviços quanto à atividade 

decisória do consumidor (VREDENBURG; WEE, 1986; SURPENANT; SOLOMON, 

1987; MURRAY, 1991; DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000). Cabe oferecer suporte 

do marketing para os profissionais e iluminar a relação entre o comportamento do 

consumidor de serviços pessoais e as tarefas gerenciais executadas pelos 

prestadores de serviços. 

 

Posto isso, esta dissertação aborda fatores que influenciam a intenção de consumo 

de serviços pessoais, com uma revisão sobre o tema e uma investigação empírica. 

Busca-se agregar elementos à teoria e gerar indicações que auxiliem os prestadores 

desses serviços rumo a um marketing mais efetivo em relação à intenção de seus 

consumidores atuais e potenciais. 

 

Este capítulo inicial introduz os diversos aspectos desta dissertação, tendo as 

seguintes finalidades: i) discorrer sobre a importância da dissertação sob a ótica da 

intenção de comportamento do consumidor; ii) introduzir variáveis e arcabouços 

sobre o fenômeno; iii) apontar dúvidas e relações existentes entre os construtos; iv) 

expor os objetivos e contribuições da dissertação; v) apresentar uma estrutura de 

capítulos da dissertação. 
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 1.1 Introdução aos construtos 

 

 

A intenção de uso de serviços vem sendo estudada (DORSCH; GROVE; DARDEN, 

2000; ILFELD; WINER, 2002; KARJALUOTO et al, 2005; CHIMBOZA; 

MUTANDWUA, 2007) com o modelo de progressão de escolha proposto por Howard 

e Sheth (1969). Este considerava duas variáveis antecendendo a Intenção: i) 

Sistema de Valor Terminal, com os estados finais de existência preferidos pelo 

consumidor, como felicidade, segurança, qualidade de vida (ROKEACH, 1968); ii) 

Expectativa de Benefícios, com um produto, como as crenças sobre seu 

desempenho (OLSON; DOVER, 1979). Posteriormente, variáveis foram adicionadas 

(DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000) entre elas estando: i) Condição Financeira, 

como as restrições monetárias que inibem a escolha da categoria de serviço 

(HOWARD; SHETH, 1969); ii) Experiência Prévia, desempenhada por ligação 

cognitiva entre comportamento particulares e o alcance de metas desejadas pelo 

consumidor (KRUGLANSKI; KLAR, 1985). Essas quatro variáveis constituem o atual, 

e único,  modelo de antecedentes da Intenção de uso de categoria de serviço, 

proposto por Dorsch, Grove e Darden (2000).  

 

A escolha desse modelo se dá pelo fato dos consumidores poderem iniciar o 

processo de escolha em pontos diferentes, estando o nível inicial associado ao 

conhecimento sobre a categoria de produto e as marcas dentro dela (HOWARD; 

WOODSIDE, 1984). Normalmente os estudos da decisão do consumidor no uso de 

serviços assumem que ele está familiarizado com a categoria de serviço e com uma 

ou mais marcas (BATESON; LANGARD, 1982), considerando a resolução de 

problemas rotineiros e limitados. Defendem que a ênfase do consumidor é na 

escolha de qual prestador de serviço utilizar ou das condições sob as quais a 

escolha pela contratação do fornecedor ocorrem.  

 

Trabalhos (PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1988; BITNER, 1990; BOLTON; 

DREW, 1990) consideraram que, no uso de serviços, a tomada de decisão é 

nominal, na qual um problema é reconhecido e a busca interna pelo indivíduo 

oferece somente uma solução preferida (determinado prestador de serviço ou 
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marca), a qual é avaliada somente se o seu serviço não tiver o desempenho 

esperado. Essa decisão nominal ocorre quando há envolvimento muito baixo 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2006), não se considerando as alternativas 

de não comprar e de execução do serviço pelo próprio consumidor. Justamente nos 

serviços pessoais estas condições parecem presentes. Exemplos são mulheres que 

não utilizam alguns serviços prestados por salões de beleza e preferem executá-los 

por si mesmas e atletas amadores que não utilizam assessorias esportivas.  

 

A decisão sobre serviços pessoais parece ter um contexto mais voltado à tomada de 

decisão estendida, com bastante busca de informações externa e interna, sendo 

resposta a um alto nível de envolvimento (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 

2007, p. 292). Muitas vezes o consumidor não se lembra de informações importantes 

de uma categoria de serviço utilizada com pouca freqüência ou, ainda, de avaliação 

de qualidade de serviços com alta intangibilidade (SHOSTACK, 1977; ZEITHAML, 

1991). Por isto ele tende a progredir através de mais níveis de decisão antes de 

optar por um prestador de serviço (HOWARD; WOODSIDE, 1984). Sendo assim, o 

modelo de progressão da escolha do consumidor de uma classe de produto por 

meio de escolha de marca parece mais apropriado para serviços pessoais e será 

utilizado nesta dissertação, pois considera fatores cognitivos mais próximos da forma 

de decidir do consumidor de serviços. 

 

Tais fatores cognitivos foram representados em modelos teóricos (HOWARD; 

SHETH, 1969; DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000) por quatro construtos prévios à 

intenção de uso de categoria de serviço descriminados no Esquema 1: a) 

Experiência Prévia, como conjunto de conhecimentos e sentimentos experimentados 

por uma pessoa durante o uso de um serviço; b) Condição Financeira, como a saúde 

financeira e restrições monetárias do consumidor; c) Expectativa de Benefícios, 

como os benefícios desejados do serviço, sendo os benefícios os resultados 

positivos proporcionados ao consumidor e as razões fundamentais por detrás de 

qualquer comportamento de compra; d) Sistema de Valor Terminal, como a gama de 

benefícios desejados pelo consumidor e que servem como critério de escolha, 

formando as crenças, atitudes e comportamento de compra.  
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Esquema 1 – Modelo de Intenção de Uso de Categoria de Serviços de  Dorsch, 
Grove e Darden (2000)  
 
Fonte: adaptado de DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000. 
 

 

Havendo em serviços pessoais uma compra de alto envolvimento, a busca externa 

de informação é relevante e conhecida (BETTMAN; LUCE; PAYNE, 1998; LAWSON, 

1997). Estudos na área de serviços pessoais no Brasil abordaram a importância da 

comunicação boca-a-boca no consumo de serviços (IKEDA, 1997; TOALDO; ROSSI, 

1997). Um estudo alemão na área de serviços ilustrou condições nas quais a 

Comunicação Boca-a-boca gerou mudança na tomada de decisão (WANGENHEIM; 

BAYÓN, 2004). Vários estudos consideraram os efeitos da Comunicação Boca-a-

boca sobre as atitudes e intenções (BANSAL; VOYER, 2000; BONE, 1995; COHEN; 

GOLDEN, 1972). 

 

A Qualidade Percebida Previamente é construída por meio da prática e da 

experiência prévia do consumidor com a categoria de serviço ou com as 

experiências e os relatos de outras pessoas do seu grupo de referência (como 

parentes e amigos). Pode ser considerada uma atitude na avaliação geral de um 

produto (OLSHAVSKI, 1985; PARASURAMAN; VARADARAJAN, 1988) e na 

avaliação da qualidade de serviço (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). Os 

resultados do processo decisório do consumidor têm origem em atributos que 

influenciam a percepção da qualidade, como segurança, confiabilidade, tangíveis, 

responsividade e conhecimento do cliente (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 

1985), os quais podem ocorrer com as experiências prévias do consumidor com a 
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categoria de serviço, ou ainda, de busca de informações externas como a 

comunicação boca-a-boca.  

 

 

 1.2 Importância do tema 

 

 

Nesta sub-seção se discorre sobre a importância do tema, com a intenção 

comportamental, a seleção de categoria de serviços pessoais e o processo decisório 

do consumidor. 

 

A intenção de consumo, ou intenção comportamental, é definida como as 

expectativas do consumidor em se comportar de determinada maneira em relação à 

aquisição, ao descarte ou ao uso de um bem ou serviço (MOWEN; MINOR, 2006). 

Pode-se formar a intenção com a procura por informação, relato de experiências de 

outras pessoas sobre um produto e a própria experiência de consumo. Ela ajuda a 

prever o comportamento real em situações de alto envolvimento, pois está em um 

estágio anterior a tal comportamento (AJZEN, 1991). Vários autores propuseram a 

intenção como antecedente de um  comportamento real (AJZEN; FISHBEIN, 1970; 

FISHER, J. D.; FISHER, W. D., 1992; GOLLWITZER, 1993). Perceberam ser 

possível prever comportamentos específicos a partir das intenções. Estudos diversos 

validaram a intenção comportamental como antecedente do comportamento real, 

com correlações expressivas entre ambas (ARMITAGE; CONNER, 2001; NOTANI, 

1998; SHEPHERD; HARTWICK; WARSHAW, 1988; RANDALL; WOLFF, 1994). 

 

Entender a intenção do consumidor em relação ao uso de serviços pessoais é, 

assim, uma forma de prever o comportamento do consumidor, como outros trabalhos 

já o fizeram (GODIN; KOK, 1996; HAUSENBLAS; CARRON; MACK, 1997; 

ALBARRACÍN et al, 2001; SHEERAN; ORBELL, 1998). 

 

A intenção tem recebido bastante interesse no meio acadêmico (AJZEN; FISHBEIN, 

2005), porém parece que, em serviços, o destaque tem sido menor, haja vista a 
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quantidade pequena de estudos. Deles o pioneiro trabalho de Dorsch, Grove e 

Darden (2000) endereçou a intenção de uso de serviços devido às complexidades 

destes no que tange à escolha do consumidor, dificultada pelas ofertas existentes. 

Neste ambiente, a competição é incrementada pelo fato do consumidor poder 

executar, por si próprio, a tarefa que o prestador de serviço oferece. Com isso, os 

prestadores de serviços devotam esforços consideráveis para diferenciar suas 

ofertas numa categoria de serviço, atividade esta não suficiente, falhando na 

compreensão dos fatores que definem a escolha do consumidor (SHETH; 

NEWMAN; GROSS, 1991). O estudo da intenção do consumidor permite entender 

os motivos das escolhas feitas pelos consumidores numa categoria de serviço. 

 

A abordagem de categorias de serviços pessoais é uma forma de agregar 

conhecimento ao marketing de serviços e ao comportamento do consumidor, como 

em estudos prévios que sondaram outros fenômenos em academias de ginástica 

(RITTNER, 2001; SOUZA NETO, 2005), salões de beleza (GHISI; MERLO; 

NAGANO, 2004; SOUZA NETO, 2005), serviços médicos e hospitalares (VARGAS, 

2002; GOUVÊA; TOLEDO; NOGUEIRA FILHO, 2004; MACHADO, 2004; DE TONI; 

MILAN; SCHULER, 2005; MILAN; DE TONI; BARAZETTI, 2005), de hotelaria e lazer 

(FARIAS; SANTOS, 1998) e educacionais (LOURENÇO et al, 2006; OLIVEIRA; 

IKEDA, 2006).  Ademais, várias mudanças ocorreram nas duas últimas décadas no  

setor e no seu mercado pela absorção de trabalhadores oriundos do setor industrial 

(MATTOSO, 1999). O setor pela maioria das ocupações geradas entre 1990 e 2005 

(MORAIS, 2005), carece de suporte do marketing para ações mais efetivas. 

 

Quanto à tomada de decisão existem duas formas consolidadas pela teoria de 

comportamento do consumidor. A primeira é a abordagem tradicional da resolução 

de problema, com a tomada de decisão racional no estudo das escolhas pelo 

consumidor, a qual pode não ser suficiente e relevante para todas as situações. Um 

exemplo são as limitações na busca de informações e avaliações de alternativas, 

que conduzem a uma situação na qual o consumidor é: i) dirigido por considerações 

hedônicas, as quais se referem às necessidades de usar bens e serviços para criar 

fantasias, sentimentos e obter excitação emocional (HOOLBROOK; HIRSCHMAN, 

1982), como na compra de celulares (DHAR; WERTENBROCH, 2000); ii) por 

decisões hierárquicas, que finalizam no consumo de serviços (HOWARD; SHETH, 
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1969); iii) por escolhas conscientes e inconscientes, como na compra de  alimentos 

(FITZSIMONS; HUTCHINSON; WILLIAMS, 2002). 

 

A segunda abordagem é a da escolha do consumidor numa classe de produto por 

meio do modelo de progressão de escolha proposto inicialmente por Howard e 

Sheth (1969), sugerindo que os significados totais de uma marca são a sua estrutura 

semântica. O consumidor inicialmente escolhe uma categoria de produto, dentro da 

qual há produtos com igualdade semântica em relação ao seus nomes (por exemplo, 

serviços de transporte). Em seguida, em outro nível, o consumidor escolhe a 

subcategoria (por exemplo, ônibus ou trem). Em um nível final, o consumidor terá 

categorizado as marcas a qual pode escolher (por exemplo, uma determinada  

companhia de ônibus). O modelo de progressão de escolha é uma forma secundária 

de análise da escolha do consumidor, verificando a evolução em uma gama de 

níveis de decisões hierarquicamente arranjadas. Esta forma recebeu, nos últimos 

anos, interesse como nos estudos sobre a intenção de uso de categoria de serviços 

(DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000),  escolha de prestadores de internet (ILFELD; 

WINER, 2002), decisão de consumo de celulares por consumidores (KARJALUOTO 

et al, 2005) e determinantes de marca em produtos lácteos (CHIMBOZA; 

MUTANDWUA, 2007). 

 

A decisão do consumidor quanto à compra de serviços tem características 

relacionadas ao risco percebido, implicando maior busca por informações pelo 

consumidor (MURRAY, 1991). Esta percepção do risco é relevante em função do 

envolvimento do consumidor com a busca de informação (COX, 1964; MURRAY, 

1991). O modelo teórico da intenção de uso de categoria de serviços em Dorsch, 

Grove e Darden (2000) não considerou a busca de informação externa pelo 

consumidor, uma área de interesse gerencial no marketing (MURRAY, 1991), sendo 

preciso integrá-la à teoria de intenção de uso de categoria de serviço. 

 

Aqui outro ponto de interesse é a intangibilidade dos serviços. Serviços pessoais 

(como salões de beleza e relacionados à prática de exercícios) são mais tangíveis 

que outras categorias (LOVELOCK, 1983), como as analisadas por Dorsch, Grove e 

Darden (2000). Este diferencial deve de alguma forma impactar na intenção do uso 

da categoria de serviço, queira com percepção de qualidade previamente ao uso do 
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serviço, obtida pelo consumidor por experiências prévias do serviço, ou ainda, por 

fontes informacionais como grupos de referências. Esta percepção de qualidade 

pelo consumidor não foi considerada na teoria de intenção de uso de categoria 

serviços, por se abordar serviços com maior grau de intangibilidade, como os 

financeiros (DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000) e de telefonia celular 

(KARJALUOTO et al, 2005). Os prestadores de serviços, na maioria das vezes, têm 

uma preocupação relativamente alta no treinamento de seus empregados na 

condução das suas funções e habilidades de serviços frente ao consumidor, sendo 

os empregados elementos chaves no projeto de qualquer sistema de serviço 

(GROVE; FISK; LAFORGE, 2004) com o fim de garantir a qualidade do serviço. A 

literatura de marketing de serviços têm abordado a importância destes treinamentos 

nos momentos onde as partes interagem, também conhecidos por encontros de 

serviços ou hora da verdade (LOVELOCK, 1983; GRAYSON; SHULMAN, 2000; 

TAX; STUART, 2001). Porém, parece haver uma maior necessidade, gerencial, 

quanto à habilidade de utilizar-se da influência destes empregados no contato com 

os usuários ao transmitir informações e empatia aos consumidores (GROVE; FISK; 

LAFORGE, 2004). Na maioria das vezes, os consumidores percebem as ações dos 

profissionais como o próprio serviço em si (GRONRÖOS, 2004), sendo que em 

vários serviços a satisfação do consumidor é frequentemente influenciada pela 

qualidade da interação com o profissional (BITNER; BOOMS; MOHR, 1994), o que 

pode alterar a intenção de uso de serviço pelo consumidor. 

 

O melhor entendimento do impacto do processo de informação, assim como da 

qualidade percebida pelo consumidor sobre a intenção de uso de uma categoria de 

serviço, proposta nesta dissertação, poderá ajudar os prestadores de serviços em 

ações de comunicações, encorajando os usuários na contratação de seus serviços. 

Assim, considera-se a adição de outros dois construtos à teoria atual: a 

Comunicação Boca-a-Boca e a Qualidade Percebida Previamente pelo Consumidor. 

 

Em resumo, o tema desta dissertação, intenção do consumidor, antecedente do 

comportamento real (FISHBEIN; AJZEN, 1975; FISHER, J. D.; FISHER, W. D., 1992; 

GOLLWITZER, 1993), é relevante em serviços por considerar a competição entre 

alternativas para a execução, dentro da necessidade de maior compreensão dos 

profissionais de marketing em relação aos fatores que influenciam a escolha do 
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consumidor (SHETH; NEWMAN; GROSS, 1991). Um modelo de intenções de uso 

de categoria de serviços vai ao encontro das necessidades de aplicação em serviços 

pessoais como programas de exercícios, auto-ajuda e hobbies (DORSCH; GROVE; 

DARDEN, 2000), dado o entendimento de como o consumidor decide sobre a 

categoria de serviços. Com isso, rever o modelo de Dorsch, Grove e Darden (2000) 

é necessário para incluir outras variáveis que consideram a busca informacional, a 

Qualidade Percebida Previamente e diferentes graus de intangibilidade do serviço, 

provendo maior ênfase no entendimento do consumo de serviços, o que deve ser 

considerado em pesquisas na área de marketing de serviços (GROVE; FISK; JOHN, 

2003). 

 

Pelas lacunas apresentadas, a proposição de revisão do modelo de intenção de uso 

de uma categoria de serviços pessoais motiva esta dissertação, visando o 

entendimento dos seus determinantes. Os problemas e desafios da mesma estão 

expostos a seguir. 

 

 

 1.3 Problemas e desafios 

 

 

Boa parte das dúvidas inicialmente apresentadas nas sub-seções anteriores 

remetem à falta de consideração de variáveis relacionadas com o envolvimento do 

consumidor na teoria de intenção de uso da categoria de serviço, estando aí o 

primeiro desafio. Paralelamente, estudos sobre a intenção de uso de categoria de 

serviços (DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000; ILFELD; WINER, 2002; 

KARJALUOTO et al, 2005) consideraram somente serviços com natureza de ações 

intangíveis (LOVELOCK, 1983), sendo a aplicação da teoria para serviços com 

natureza de ações tangíveis, como os pessoais (LOVELOCK, 1984), o segundo 

desafio. Com isso, o entendimento da busca informacional como preditora da 

intenção de uso de categoria de serviço é o terceiro desafio, com a revisão dos 
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construtos da teoria de intenção de uso pela consideração das informações externas 

ao consumidor, feita com a adição da Comunicação Boca-a-Boca ou, ainda, com a 

adição da Qualidade Percebida Previamente como preditora da intenção, visto que o 

resultado do processo decisório do consumidor pode ser originado por atributos que 

influenciam a percepção da qualidade, como segurança, confiabilidade, tangíveis, 

responsividade e conhecimento do cliente (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 

1985). Ademais, a Condição Financeira do Consumidor foi superficialmente 

considerada em estudos anteriores (DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000; ILFELD; 

WINER, 2002; KARJALUOTO et al, 2005), embora sendo defendida como um dos 

principais e mais relevantes preditores da intenção (HOWARD; SHETH, 1969). 

Posto isto, incluir estes três construtos à intenção de uso de categoria de serviços é 

o terceiro desafio. 

 

A definição do problema é a parte mais importante da pesquisa de marketing 

(MALHOTRA, 2006, p. 61). Somente após uma pesquisa pode ser concebida e 

realizada de forma adequada.  As principais questões nesta dissertação estão a 

seguir expostas: 

 

a) Como o envolvimento influencia a Intenção de uso de categoria de serviços ? 

 

b) Como diferentes natureza de ação em serviços influencia a Intenção de uso 

do serviço ? 

 

c) Como os determinantes em serviços pessoais influenciam a Intenção de uso 

do serviço ? 

 

 

As respostas à estas questões configuram os objetivos da dissertação apresentados 

a seguir. 
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 1.4 Objetivos 

 

 

O objetivo geral desta dissertação é melhorar a teorização dos antecedentes da 

intenção comportamental do consumidor na escolha por prestadores de 

serviços. 

 

A análise dos antecedentes que determinam a intenção de uso do consumidor será 

feita sob a ótica de diversos aspectos do comportamento do consumidor e do 

marketing de serviços, com apoio de áreas correlatas (como o marketing de 

relacionamento), além de contribuições das áreas de economia de serviços e 

psicologia.  

 

Para responder aos problemas específicos e desafios apresentados têm-se os 

seguintes objetivos específicos: 

 

a) Testar a influência da Qualidade Percebida Previamente na Intenção de Uso 

da categoria de serviços pessoais;  

 

b) Testar a influência da Comunicação Boca-a-boca sobre a Intenção de Uso da 

categoria de serviços pessoais; 

 

c) Testar a influência da Condição Financeira sobre a Intenção de Uso de 

categoria de serviços pessoais; 

 

d) Identificar como serviços com diferentes naturezas de ações modelam as 

relações entre os antecedentes potenciais da Intenção de Uso da categoria de 

serviço;  

 

e) Identificar a relação do Envolvimento na Intenção de Uso da categoria de 

serviço; 
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f) Identificar as consequências da adição de novos construtos ao modelo de 

Intenção de Uso de categoria de serviço de Dorsch, Grove e Darden (2000). 

 

O entendimento das relações entre os antecedentes e a Intenção de uso de 

categoria de serviços representam a base teórica para investigação do processo de 

intenção e da escolha do consumidor por uma categoria de serviços, e dos principais 

fatores influenciadores da intenção. Os achados empíricos obtidos permitem 

confrontar a teoria com a prática, possibilitando confirmar ou refutar as idéias 

inicialmente propostas, ampliando e enriquecendo a compreensão do fenômeno da 

Intenção de uso de categoria de serviços. 

 

Os objetivos específicos desta dissertação trazem os seguintes benefícios: a) gerar 

conhecimento de cunho gerencial aos profissionais de marketing e aos prestadores 

de serviços pessoais; b) possibilitar um novo patamar de conhecimento para futuras 

pesquisas empíricas sobre intenção de uso de categoria de serviço; c) propiciar 

discussão acadêmica sobre a teoria de intenção de uso de categoria de serviço no 

contexto brasileiro 

 

Na sequência está a estrutura desta dissertação com breve descrição de seus 

capítulos. 

 

 

 1.5 Estrutura 

 

 

Fora este capítulo inicial esta dissertação tem mais cinco capítulos. No segundo 

capítulo é feita a revisão crítica do conhecimento. As bases de marketing de serviços 

e alguns conceitos econômicos relacionados aos serviços são apresentados para 

tipificação do campo. Os conceitos do processo hierárquico de decisão do 

consumidor e da intenção do consumidor são revisados e as principais variáveis e 

antecedentes à esta são apresentados e analisados com apoio da teoria existente, 

possibilitando maior compreensão das relações e das estruturas envolvidas. 
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O terceiro capítulo apresentará a metodologia adotada neste trabalho, dividindo-os 

nos métodos utilizados (qualitativo e quantitativo), com apresentação dos roteiros de 

entrevistas realizadas e do questionários para análise quantitativa em cada categoria 

de serviço. 

 

No quarto capítulo os resultados são apresentados como uma síntese das 

entrevistas realizadas e os resultados quantitativos com apoio da Modelagem de 

Equações Estruturais, permitindo-se a comparação do modelo teórico atual 

(DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000) com o modelo revisado nesta dissertação. 

Foram examinados as relações entre os construtos integrando os resultados 

empíricos obtidos à teoria existente, enriquecendo o conhecimento sobre o 

fenômeno da intenção de uso de categoria de serviços e gerando diversos 

elementos que podem ser utilizados pelos prestadores de serviços no aumento da 

intenção de uso do consumidor. 

 

O quinto e o último capítulo traz a conclusão geral do estudo, bem como suas 

limitações, sugestões de utilização pelos prestadores de serviços, especulações e 

propostas para estudos futuros, apontando possíveis falhas e pontos que 

possibilitam aprimoramento da modelagem e da investigação apresentada. 
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 2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Este capítulo está subdividido em quatro seções. A primeira contém um 

detalhamento e a natureza do marketing de serviços. Na segunda seção são 

abordadas as características dos serviços pessoais. A terceira seção trata de um 

modelo de Intenção de uso de uma categoria de serviços. A quarta seção trata do 

envolvimento do consumidor. A última seção cuida do modelo de Dorsch, Grove e 

Darden (2000) e dos construtos adicionais propostos nesta dissertação. 

 

 

 2.1 Natureza do marketing de serviços 

 

 

Nas indústrias o componente de serviços é mais ou menos importante, com os bens 

sendo apenas a materialização dos serviços ofertados (LEVITT, 1980). Exemplos 

incluem o oferecimento de rapidez no deslocamento nos aviões, transporte 

customizado e cômodo nos carros, facilidade de processamento com dimensões 

próximas às de uso final em uma chapa de aço. Assim, o produto é uma combinação 

de elementos tangíveis e intangíveis (LEVITT, 1980). Com isso, um consumidor 

conecta valor a um produto na proporção de sua habilidade percebida em solucionar 

seus problemas ou atender suas necessidades. Esta abordagem, ao englobar 

serviços e bens distancia-se dos estudiosos do marketing de serviços, para os quais 

existem características únicas a distinguir os serviços (LOVELOCK, 1983; 

ZEITHAML; PARASURAMAN; BERRY, 1985, p. 33; PARASURAMAN; 

VARADARAJAN, 1988), resultando em problemas de marketing únicos 

(PARASURAMAN; VARADARAJAN, 1988), não considerados por quem trata do 

marketing de bens (ZEITHAML; PARASURAMAN; BERRY, 1985, p. 33). Com isso, o 

marketing de serviços sem uma abordagem específica pode ter resultado aquém do 

obtido no marketing de bens. Daí a necessidade, nos serviços, da geração de novas 

formas de gerenciamento (LOVELOCK, 1983).  

 

Contrariamente ao que se declara no marketing de bens, as empresas de serviços 
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que negociam com clientes finais são mais orientadas à estes, pois são mais aptas a 

contatar o cliente após a compra  para assegurar satisfação, escolher o pessoal que 

interagirá com o consumidor, e coletar informações das necessidades dos clientes 

(ZEITHAML; PARASURAMAN; BERRY, 1985, p. 44). 

 

A natureza de serviços está relacionada a um esforço, um desempenho, um 

resultado, diferentemente da natureza dos bens, relacionada a um objeto, ente, 

aparelho (LOVELOCK, 1996). Há quatro características do marketing de serviços 

ilustradas no Quadro 1: a) intangibilidade; b) inseparabilidade; c) heterogeneidade; 

d) perecibilidade.  

 

Características Consequências 

Intangibilidade 

- Não podem ser estocados 
 
- Não podem ser protegidos por patentes 
 
- Não podem ser prontamente comunicados ou exibidos 
 
- Preços são difíceis de configurar 

Inseparabilidade 

- Consumidor é envolvido na produção 
 
- Outros consumidores são envolvidos na produção 
 
- Produção centralizada em massa é difícil 

Heterogeneidade - Padronização e controle de qualidade são difíceis de concluir 

Perecibilidade - Não podem ser inventariados 

Quadro 1 – Características dos serviços. 
 
Fonte: adaptado de ZEITHAML; PARASURAMAN; BERRY, 1985, p. 33. 
  

A intangibilidade são atributos que não podem ser vistos, sentidos, testados ou 

tocados da mesma maneira que um bem. Ela é um elemento crítico na distinção 

entre serviços e bens de consumo, sendo a raiz de onde outras diferenças emergem 

(BERRY, 1980). Uma empresa pode achar difícil entender como os consumidores 

percebem e avaliam seus serviços (ZEITHALM, 1981). Os prestadores tentam, de 

várias formas, tornar seus serviços menos intangíveis. 
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A inseparabilidade está no fato de o consumo e a produção de um serviço ocorrerem 

simultaneamente, sendo a venda um processo anterior. Com bens, primeiramente se 

dá a produção, com posterior venda e, depois, o consumo. Desta forma, a 

inseparabilidade força o usuário a um contato com a produção do serviço (BERRY, 

1980). 

  

A heterogeneidade está na variabilidade no desempenho de serviços. Os resultados 

dos serviços baseados em pessoas, como o suporte técnico de um treinador de 

corrida, tendem a ser menos padronizados do que os resultados dos serviços 

baseados em equipamentos, como no caso do atendimento eletrônico de um 

prestador financeiro (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). Além disso, 

serviços variam de fornecedor para fornecedor, de consumidor para consumidor e 

até a cada dia. 

  

A perecibilidade é o fato de serviços não poderem ser estocados. Uma capacidade 

de prestação de serviços não utilizada é perdida para sempre e não pode ser 

reclamada. Ela deixa os gerentes de serviços sem importante reserva disponível, 

como no caso de bens (SASSER, 1976), para ajustes entre oferta e demanda. 

 

Pesquisas mostram que o formato decisório para serviços é diferente em 

comparação com o de bens, fruto da intangibilidade, inseparabilidade e 

heterogeneidade, tornando a decisão mais difícil (BURTON, 1990) como ilustra o 

Quadro 2. 

 

Há, ainda, estudiosos que defendem outras características como distintivas de 

serviços, como a interação consumidor-fornecedor (LOVELOCK, 1996; TÉBOUL, 

2002). A interação ali pode alterar a percepção do consumidor e a sua motivação em 

captar, compreender e elaborar as informações relevantes ao processo. Desta 

forma, o cliente integra o sistema de entrega, participando da sua realização e a 

prestação do serviço se dá na interface entre o cliente e o fornecedor (TÉBOUL, 

2002). Esta interface é conhecida por proscênio do prestador de serviço. Em um 

salão de beleza, a recepção, a sala de espera e os locais onde as tarefas como 

corte de cabelo e pintura das unhas ocorrem são seus procênios. 

 



 

 

31 

Característica 
Implicação sobre os 

serviços 
Dificuldade no formato decisório 

do consumidor 

Intangibilidade 

Não podem ser tocados ou 
vistos; 
 
Critérios decisórios mais 
abstratos 

-Determinação da base do critério 
decisório; 
 
-Avaliação de diferentes 
prestadores na mesma categoria 

Inseparabilidade 

Não são produzidos ou 
consumidos antes da venda 

-Testes, uso e demonstrações de 
serviços; 
 
-Avaliação do serviço antes da 
venda 

Heterogeneidade 

Variam entre os 
prestadores; 
 
Variam entre os 
consumidores 

-Generalização do critério 
decisório entre serviços; 
 
-Variação do critério decisório e da 
sua importância nos encontros de 
serviços 

Quadro 2 – Natureza dos serviços e implicações sobre o formato decisório. 
 
Fonte: Adaptado de BURTON, 1990. 
 

O proscênio varia em função da intensidade das atividades relacionadas aos 

serviços e aos bens. Ele pode ser mais denso em termos de contato, definindo-se 

como um serviço de alto contato onde o consumidor visita o local do serviço e está 

envolvido com a solução. É o caso de uma academia de ginástica ou uma 

assessoria esportiva com o cliente buscando melhoria da qualidade de vida com a 

utilização da infra-estrutura do prestador de serviços e do conhecimento dos 

instrutores. São serviços que empregam forte teor de mão-de-obra, com diferentes 

graus de instrução (maior em assessorias esportivas e menor em serviços de salão 

de beleza). De outro lado, a interface pode ser breve e esporádica, que é o caso de 

prestações de serviços padronizadas como um serviço de baixo contato físico entre 

as partes como em algumas transações bancárias de pagamento realizadas com os 

auxílios da internet ou de telefones. Ao decorrer do tempo os prestadores de 

serviços mudam de uma interação de alto contato para baixo contato na tentativa de 

padronizar o serviço e reduzir seus custos (LOVELOCK, 1996), fato este tido como 

barreira no relacionamento com os consumidores, pois para “a construção de 

relacionamentos a humanização da tecnologia e dos processos é de suma 

importância” (JAIN, R.; JAIN, S., 2005, tradução nossa). Entre estes dois extremos 

há os serviços de médio contato onde há um grau menor de envolvimento com os 

prestadores. Os clientes visitam os locais ou são visitados pelos prestadores antes 
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da realização do serviço, permanecendo as partes com muito pouco contato ou sem 

algum contato quando o serviço é elaborado. 

 

A anterior caracterização teórica do marketing de serviços visa suportar a 

abordagem dos serviços pesquisados nesta dissertação. Neste sentido a 

caracterização dos serviços pessoais será descrita na próxima sub-seção. 

 

 

 2.2 Caracterização dos serviços pessoais 

 

 

Esta seção discorre sobre as características do serviços pessoais e seu contexto no 

Brasil. Em seguida há duas sub-seções, a primeira detalhando os serviços de 

assessoria esportiva e a segunda, os serviços de salão de beleza. 

 

Os serviços pessoais distinguem-se por ações tangíveis direcionadas ao corpo das 

pessoas (LOVELOCK, 1983). Atividades como salões de beleza, academias de 

ginástica, cabeleireiros, transporte de passageiros, restaurantes, centros médicos e 

de estética enquadram-se nessa categoria. Trata-se de esfera pouco estudada e que 

usualmente recebe pouca atenção (GALETE, 2002). Os serviços pessoais tratam do 

corpo que pode ser considerado “como a melhor ferramenta para aferir a vida social 

de um povo” (NOVAIS, 2002). Ainda, Novais (2002) tece o seguinte comentário: 

 

“Ao corpo cabe algo muito além de ocupar um espaço no tempo. Cabe a ele 
uma linguagem que se institui antes daquilo que denominamos ‘falar’, que 
se exprime, evoca e suscita uma gama de marcas e falas implícitas.”  
(NOVAIS, 2002) 

 

A existência dos serviços pessoais remonta à Idade Média, nas necessidades 

pessoais de transporte e higiene das cortes, dos nobres. Há dois lados que explicam 

seu crescimento. No do consumidor, surgem novas necessidades, relacionadas à 

vida social (serviços de estética), a necessidades fisiológicas (centro médico, 

academia de ginástica, restaurante) e à percepção de valor do consumidor 

(comodidade e segurança na execução do corte de cabelo). Do lado do fornecedor, 

a explicação se dá devido a dinâmica econômica da sociedade, gerando 
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oportunidades na oferta de serviços, que no Brasil pode ser exemplificada pela 

década de 1990. Nesta houve a desarticulação do trabalho assalariado, levando a 

um aumento intensivo de oferta de serviços pessoais (DEDECCA, 2002).  Além 

disso, foi uma década marcada pela transferência da mão-de obra do setor industrial 

para o setor de serviços (MATTOSO, 1999), em especial para os pessoais. Estes 

juntos com os serviços domiciliares e a construção civil, sustentaram o fenômeno de 

expansão da ocupação econômica brasileira na década de 1990 (IPEA, 2000). 

 

Dentre as características do marketing de serviços expostas no Quadro 1 as mais 

expressivas nos serviços pessoais são inseparabilidade e heterogeneidade. Os 

consumidores, no serviço pessoal, têm necessidades parcialmente diferentes entre 

si e são envolvidos no processo de produção (inseparabilidade). Esperando uma 

customização da solução, tornam o processo de produção exclusivo e heterogêneo. 

Em serviços de assessoria esportiva tais características são exemplificadas com 

planilhas de treinos personalizadas recebidas pelos consumidores em função de 

necessidades específicas (redução de peso, melhora da qualidade de vida, 

participação em uma competição específica). Em serviços de salão de beleza, a 

forma do corte de cabelo, a cor da pintura das unhas ilustram a inseparabilidade e a 

heterogeneidade. 

 

Em alguns serviços pessoais a perecibilidade parece ter conotação dual. A primeira 

pelo fato de o prestador de serviço não armazenar a capacidade não utilizada, o que 

pode gerar problemas de gerenciamento da demanda, como a falta de suporte em 

uma assessoria esportiva ou o salão de beleza lotado. A segunda pelo consumidor 

arcar com prejuízos à não utilização da capacidade alocada para si pelo prestador 

de serviço. É o caso do consumidor que não executa a rotina de treinos e utilização 

da infra-estrutura oferecida por uma assessoria esportiva, prejudicando o 

desempenho almejado entre as partes. Assim, as metas de desempenho são 

postergadas, devido à não existência de estoque do qual o consumidor possa 

compensar a não utilização do serviço.  

 

Em alguns serviços pessoais a interação do consumidor com o prestador de serviço 

ocorre integralmente no proscênio. Nestes, todo o processo de execução ocorre na 

interação do prestador de serviços com o consumidor, pelo fato de ele ser foco do 
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serviço. No salão de beleza, a recepção, o local da lavagem e do corte de cabelo, de 

feitio de pés e mãos, da maquiagem são um proscênio, devido à interação dos 

prestadores de serviços e os consumidores. Sendo o foco dos serviços pessoais o 

próprio consumidor, se eleva a interação entre as partes e, eles se distinguem pelo 

alto contato. 

 

Num trabalho empírico para caracterizar os serviços em função da demanda e 

concorrência, os serviços pessoais foram enquadrados como monopólio livre (do 

inglês loose-monopoly, tradução nossa) (ANDREASEN, 1985). Para este autor, o 

monopólio livre têm as propriedades a seguir. 

 

a)disponibilidade de alternativas: crenças do consumidor sobre a disponibilidade 

de prestadores alternativos com melhores serviços e maior atenção à satisfação; 

 

b)informação restrita: percepção do consumidor sobre as normas prevalecentes 

no segmento de serviço que restringem a quantidade de informação disponíveis; 

 

c)conhecimento do consumidor: crenças do consumidor sobre suas habilidades 

de julgar a qualidade de vários serviços de diferentes fornecedores. Neste 

segmento de monopólio livre os consumidores usualmente têm dificuldade de 

detectar previamente serviços com desempenhos aquém do esperado; 

 

d)ciclo de recompra longo: percepções do consumidor sobre os tempos 

dispendidos para compra do serviço e para percepção que é de baixo 

desempenho; 

 

e)falta de impacto: crenças do consumidor sobre o impacto das ações tomadas 

(reclamar, terminar relacionamento, etc) em resposta à baixa qualidade dos 

serviços; 

 

f)custos psicológicos: percepções do consumidor sobre os custos psicológicos ou 

inibições envolvidas na tomada de alguma ação em resposta à baixa qualidade 

do serviço.  
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A maioria dos serviços pessoais comporta mão-de-obra com pouca instrução, sendo 

considerados de baixa qualificação (NOTAS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS NO 

BRASIL, 2002). Em alguns serviços os prestadores iniciam as atividades como fruto 

do desemprego ou da falta de oportunidade de emprego, sendo seu crescimento 

estreitamente relacionado com a desigualdade de renda no país (HENRIQUE, 1999; 

BALTAR; DEDECCA, 1992). A desigualdade entre classes explica a proliferação do 

serviços pessoais no Brasil dada a qualificação da população mais probre, que limita 

oportunidades de crescimento de carreira e manunteção do emprego (GALETE, 

2004). Quanto à qualificação destaca-se: 

 

(...) é significativo que os serviços de baixa qualificação, em geral, encerram 
ainda uma conotação pejorativa, oriunda da época em que só uma elite 
reduzida não os prestava para si mesma. (...) o poder de poupar-se dessas 
tarefas e comandar o trabalho de escravos ou vassalos na sua execução 
definia a posição hierárquica do membro dominante. (...) quanto mais 
disponível o serviço, quanto mais exeqüível pelo consumidor, maior a 
conotação de poder ao tê-lo executado por outrem. (ALMEIDA, 1976). 

 

Porém, há serviços pessoais que comportam trabalhadores mais especializados e 

com melhores níveis de qualificação. O serviço de assessorias esportivas é um 

exemplo, pois na sua maioria tem profissionais de Educação Física com formação 

superior completa, exigida por entidades como os Conselhos Regionais de 

Educação Física (CREF). Nos últimos 10 anos, em função do surgimento de novas 

assessorias esportivas, o uso de seus serviços tornou-se mais acessível a camadas 

da classe média brasileira, o que corrobora Morais (2005): 

 

“(...) alguns dos serviços consumidos pela elite tornam-se acessíveis aos 
grupos de renda intermediária, tendo em vista o fato de que são prestados 
por profissionais mais baratos, ou por empresas voltadas para esta faixa de 
mercado” (MORAIS, 2005, p. 26). 

 

No Brasil as categorias de serviços pessoais são compostas, em média, por 85% de 

mão-de-obra feminina, caracterizada por rendimentos menores do que os do sexo 

masculino (LAVINAS, 1997). Distinguem-se, em partes, pelo fato da alteração no 

contexto econômico, empregando mulheres que “antes mergulhadas na extrema 

pobreza do campo (...) se tornaram empregadas domésticas, caixas, manicuras, 

cabeleireiras, enfermeiras, balconistas, atendentes, vendedoras (...)” (CARDOSO DE 

MELO; NOVAIS, 1998, p. 584).  
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Também a sofisticação dos hábitos urbanos auxilia na explicação do consumo de 

serviços pessoais. A busca pela melhoria da qualidade de vida, como nos grandes 

centros urbanos (LESSA, 2000) corrobora a sua proliferação. Além disso, a 

profissionalização massiva das mulheres implicou a mudança das configurações da 

vida familiar, com necessidades pessoais atendidas por restaurantes, salões de 

beleza, centros para idosos e crianças, serviços de terapia e enfermagem 

(GUERREIRO, 2000, p. 22).  

 

Na sequência são detalhados os serviços pessoais de salões de beleza e, depois, 

de assessoria esportiva. 

 

 

 2.2.1 Serviço de salão de beleza 

 

 

A maioria dos serviços pessoais de beleza encontra-se em pequenos 

estabelecimentos (DEDECCA, 2004), que destinam sua atividade para o consumo 

de famílias e/ou indivíduos. Cobram proporcionalmente à quantidade de serviço 

prestado, caso de salões de beleza, que tem um preço pelo corte de cabelo e outro 

para o feitio das mãos. Tal categoria de serviço “(...) apresenta  os maiores níveis de 

informalidade entre seus trabalhadores (...)” (CARDOSO JR., 1999, p. 46) e níveis 

salariais e de qualificação relativamente baixos (CARDOSO DE MELO; NOVAIS, 

1998, p. 584). 

 

Os serviços de salão de beleza inserem-se na categoria de serviços pessoais, 

código 93 da Classificação de Atividades Econômicas (CNAE) do IBGE. Tais 

serviços são relativamente simples, sem exigências de conhecimento especializado 

e muito menos tecnológico. Muitos deles são personalizados com grau de 

substituição relativamente baixo. As principais ocupações são cabeleireiro, 

manicura, barbeiro, massagista, esteticista, que juntos representam mais de 90% do 

emprego. Isto porém não significa que estes profissionais não utilizem ferramentas 

de trabalho e produtos de beleza cada vez mais sofisticados e eficientes fornecidos 

pelo setor industrial de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos e de material 

elétrico (DWECK; DI SABBATO; SOUZA, 2005). 
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Os salões de beleza são concebidos como “verdadeiras fábricas de beleza” 

(DWECK; DI SABBATO; SOUZA, 2005, p. 17), caracterizados por serviços que 

envolvem uma série de tratamentos como simples corte, com ou sem lavagem, 

modelagem e tintura dos cabelos, relaxamento e hidratação de cabelos, tratamento 

de pele e corpo. Quanto maior o alvo do serviço maior o tempo de permanência do 

cliente no salão e maior o seu gasto (DWECK; DI SABBATO; SOUZA, 2005). Esta 

oferta de serviços, associada à necessidade dos consumidores, explica o 

desaparecimento das barbearias e o crescimento dos salões de beleza. 

 

No Brasil, a partir da década de 1980 a beleza assumiu um caráter discriminatório no 

mercado de trabalho com forte impacto nos mercados de bens e serviços de higiene 

pessoal (DWECK; DI SABBATO; SOUZA, 2005) e de serviços pessoais. Fenômeno 

este já observado nos Estados Unidos e Canadá na década de 1970 (DWECK; DI 

SABBATO; SOUZA, 2005). Segundo Dweck, Di Sabbato e Souza (2005):  

 

“A nova dimensão do conceito de discriminação fez com que a beleza, 
expressão máxima da aparência pessoal, se revelasse como tema 
importante de pesquisa na literatura econômica internacional, pela 
repercussão que tal predicado tem exercido no mercado de trabalho” 
(DWECK; DI SABBATO; SOUZA, 2005, p. 2). 
 

Pesquisas realizadas na América do Norte constataram o efeito da aparência física 

dos indivíduos em seus rendimentos; pessoas de aparência simples ganham muito 

menos que as de boa aparência (HAMERMESH; BRIDDLE, 1994). Os indivíduos 

afirmam que a penalidade pela simplicidade é de 5% a 10% maior do que o prêmio 

pela beleza, tanto para mulheres como para homens. Para determinadas profissões 

a aparência é mais importante, e as que requerem maior contato interpessoal tem 

uma percentagem maior de empregados com a aparência acima da média (DWECK; 

DI SABBATO; SOUZA, 2005). No entanto, tal discriminação se dá em todas as 

ocupações (HAMERMESH; BRIDDLE, 1994). 

 

No Brasil, a beleza e a aparência física afetam os rendimentos das pessoas na 

medida em que as com más características físicas recebem punição salarial 

(SACHSIDA; LOUREIRO; MENDONÇA, 2004). Daí “a importância (...) do atributo 

beleza e à possibilidade que todos têm de com um ‘banho de loja’ e maior 
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freqüência aos chamados ‘templos da beleza’, poder melhorar sua aparência física e 

poder galgar posições melhores no mercado de trabalho.” (DWECK; DI SABBATO; 

SOUZA, 2005, p. 5).  

 

Nos últimos 10 anos, no Brasil, surgiram grandes redes de salões de beleza 

(Jacques Janine, Jean Louis David, Werner Coiffure) no sistema de franquias. Os 

salões de beleza também se caracterizam pela diversidade de propriedades com 

empresas voltadas para nichos do mercado (DWECK; DI SABBATO; SOUZA, 2005). 

Isso explica a coexistência de salões de diferentes portes e ofertas de serviços em 

uma mesma área geográfica. A maioria dos salões de beleza estão localizados em 

lojas de ruas ou em galerias comerciais (DWECK; DI SABBATO; SOUZA, 2005). 

Porém, na última década observou-se a inclusão destes serviços em centros 

comerciais e shoppings centers.  

 

Assim, a categoria de serviços de salão de beleza passou por mudanças nas últimas 

duas décadas, explicadas pela dinâmica da economia brasileira, que obrigou 

pessoas a se transferirem para o seu terceiro setor, e pela demanda de consumo de 

tarefas ante executadas sem a contratação de um prestador de serviço. Ademais a 

categoria é caracterizada por baixo grau de escolaridade, o que permite explicar 

algumas falhas no gerenciamento do marketing.    

 

 

 2.2.2 Serviço de assessoria esportiva 

 

 

Uma pesquisa considerou as empresas esportivas (por exemplo, academias de 

ginásticas e clubes) como serviços de educação e lazer (TOALDO; ROSSI, 1997). 

Diferentemente, nesta dissertação a assessoria esportiva é considerada como 

serviço pessoal. Essa classificação se deve ao fato dos seus usuários a 

considerarem como serviço pessoal voltado a metas pessoais traçadas entre eles e 

o prestador de serviços (Revista O2, 2008). Utilizando-se do recorte de Dedecca 

(2007), a assessoria esportiva encontram-se entre os pequenos estabelecimentos 

contratados para fins de atividade física com objetivos específicos entre as partes.  
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Os serviços de assessoria esportiva tiveram início com o “personal  trainer”, 

dedicado a atender individualmente as necessidades da clientela que podia pagar 

pelo serviço. Podem ser prestadas na casa do cliente ou em um parque, clube, 

academia. No Brasil, os serviços de assessoria esportiva, atendem um número 

maior de clientes, muitas vezes em algum ponto de encontro comum (parques, 

clubes, praças, campus de universidades) no qual será ofertada a infra-estrutura 

(alimentação, aulas de alongamento, aulas de “yôga”, treinamento em grupos para 

corrida e ciclismo, apoio em competições). A base de clientes compreende 

corredores, ciclistas e triatletas. 

 

No final da década de 1990 houve um boom no serviços de assessoria esportiva. 

Aos sábados reúnem-se mais de 60 assessorias esportivas no campus da 

Universidade de São Paulo (contagem feita no dia 19 de julho de 2008), local que 

acolhe, aos sábados, até 300 ciclistas e 5000 corredores (ANTUNES, 2009, p. 34). 

O número de associados a entidades de corredores e ciclistas evidenciam este 

crescimento. A Associação Corredores Paulistas (CORPORE) tinha 800 inscritos em 

1997, chegando a 2007 com 9.850 inscritos (CORPORE, 2008). No mesmo período, 

as corridas organizadas por esta associação saltaram de 9.430 inscritos para 

126.697 inscritos (CORPORE, 2008). 

 

Nos últimos 15 anos aumentou a oferta de serviços de assessorias esportivas devido 

a mudança do público corredor. Na década de 1990 o atletismo era visto como 

esporte para profissionais ou para uma faixa da população de baixo poder aquisitivo, 

que buscava ascensão social. No entanto, com a profissionalização das corridas de 

rua e o surgimento das assessorias esportivas, a corrida vem atraindo, cada vez 

mais, pessoas com poder aquisitivo maior (REDE BAHIA DE TELEVISÃO, 2005). 

Outro indício é a participação de brasileiros em provas internacionais. Em 1982 

apenas 2 corredores brasileiros foram para a Maratona de Nova York, sendo que 

foram 238 na prova de 2008 (PORTAL DO CORREDOR, 2008). Outro fator que 

demonstra a mudança de perfil dos corredores de rua é o investimento hoje 

necessário para sua prática, contando com assessoria, academia de ginástica, 

nutricionista, entre outros serviços, e ainda um par de tênis adequado. A despesa 

anual pode variar entre R$ 2 mil e R$ 9 mil (REDE BAHIA DE TELEVISÃO, 2005). 
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Visitas às páginas eletrônicas (websites) de 15 assessorias esportivas (no período 

de Julho a Setembro de 2008) que oferecem seus serviços no campus da 

Universidade de São Paulo revelou que seus corpos técnicos são compostos por 

profissionais formados em educação física. São experientes na prática das 

atividades físicas (corrida, ciclismo, natação, alongamento, “yôga”) oferecidas. As 

experiências podem estar relacionadas à grandes marcas obtidas em competições, 

exemplo de Adriano Bastos, responsável técnico e proprietário da AB Treinamento 

Esportivos que cita: 

  

“Treino sete dias por semana sendo ao todo 12 sessões de treinamento. (...) 
Sou formado em Educação Física e pós-graduado em Administração e 
Marketing Esportivo. (...) Distribuo meus horários entre treinamentos como 
atleta profissional e também como treinador onde faço a parte específica de 
preparação das planilhas de meus alunos (...)” (BASTOS, 2008) 

 

Outro exemplo são os profissionais que adquirem experiência em academias de 

ginásticas ou em serviços de personal trainer, como Emerson Bisan, proprietário da 

assessoria esportiva Nova Equipe: 

 

“Aficionado por corrida, desde um diagnóstico de diabetes em 1995, 
descobriu que a corrida lhe traz uma qualidade de vida capaz de conviver 
normalmente com a doença (...). Viveu mais de dez anos trabalhando no 
atendimento em sala de musculação e personal trainer nas academias 
Runner e Reebok Sports Club (...). Formado em Educação Física, tem 
especialização em Treinamento Desportivo de alto nível na Academia 
Estatal de Cultura Física de Moscou” (NOVA EQUIPE, 2008) 
 

Muitas assessorias esportivas surgem também do espírito empreendedor como 

relatado por Ronaldo Martinelli, proprietário da assessoria esportiva 5 Ways: 

 

“A empresa nasceu do espírito empreendedor de seus sócios, depois de 
trabalharem nas melhores academias de São Paulo, onde puderam 
vivenciar e aprender na teoria e na prática, os melhores métodos de 
treinamento, buscando a melhor eficiência e o melhor resultado.” (5 WAYS, 
2008) 

 

Os trabalhadores formais são assalariados com carteira assinada; e os informais, 

assalariados sem carteira assinada (MACHADO; OLIVEIRA; ANTIGO, 2008). Os 

serviços de assessoria esportiva colaboram para a formalização do trabalho nos 

serviços, pois a maioria é de pequenos estabelecimentos contratados (DEDECCA, 

2007). Estabelecimentos contratados são aqueles que têm uma característica de 
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prestação de serviço com um valor financeiro acordado entre as partes, e no qual 

uma maior ou menor utilização do serviço prestado não muda o preço acordado. Nas 

assessorias esportivas o preço é cobrado como mensalidade, variando entre R$ 

150,00 e R$ 350,00 (valores de Julho de 2008), conforme informado nas páginas 

eletrônicas (websites) de 30 assessorias que oferecem serviços no campus da 

Universidade de São Paulo.  

 

Nessas páginas se observou que os serviços são personalizados, com planilhas de 

treinamento enviadas semanalmente ou quinzenalmente ao cliente. Também há 

treinamentos específicos para um grupo de clientes que tenham objetivos comuns, 

como participar de maratona (prova de corrida na distância de 42,2 km) ou provas de 

triatlo, prova seqüencial de natação, ciclismo e corrida (FERNANDES, 2001).  As 

assessorias esportivas têm diferentes focos de treinamento (BASTOS, 2007) dada a 

composição de sua clientela: 1) exclusivamente de corredores e caminhantes; 2) 

exclusivamente de triatletas; 3) e com os dois tipos de públicos.  

 

Assim, a categoria de assessoria esportiva passou por mudanças e aparente 

crescimento nos últimos 15 anos devido à mudança do perfil do público corredor, o 

que gerou procura pelos prestadores de serviço na categoria. Esta é caracterizada 

por empregar mão-de-obra profissionalizada com formação acadêmica conforme 

exigência de entidades de  classe da categoria. Ademais tangibilizam suas ofertas 

com a disponibilização de infra-estruturas nos dias de competições.   

 

Caracterizadas estão, de forma breve, as duas categorias de serviços analisadas 

nesta dissertação. A posteriori, no capítulo de Conclusões será apresentado a 

caracterização de ambas categorias conforme o enquadramento de monopólio livre 

proposto em trabalho empírico (ANDREASSEN, 1985) associando-se aos achados 

desta dissertação. 
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 2.3 Modelos de comportamento do consumidor na escolha de serviços 

 

 

Nesta seção se discorre sobre os modelos de comportamento do consumidor na 

escolha de serviços, com foco no Modelo de Progressão Hierárquica de Decisões 

utilizado nesta dissertação. 

 

Os modelos são um recurso de largo emprego na ciência e, até além dela, também 

na existência cotidiana. Toda pessoa, seja na vida privada ou profissional, de modo 

intuitivo usa constantemente modelos na tomada de decisão (SMITH, 1975). A 

imagem mental do mundo que o indivíduo carrega no seu cérebro é um modelo; a 

rigor, lá não há nada concreto, mas apenas conceitos e relacionamentos usados 

para representar os sistemas reais. Sendo as decisões tomadas com base em 

modelos, à ciência cabe buscar melhores modelos. 

 

Os modelos têm várias funções essenciais no trabalho científico (ZALTMAN; 

WALLENDORF, 1979). Primeiro, proporcionam um contexto mais amplo em que 

descobertas de pesquisa podem ser lançadas. A maioria dos estudos científicos 

focaliza um espaço limitado, mas é preciso dispor de meios capacitando enxergar o 

quadro mais largo em que as pesquisas se encaixam, o que se viabiliza por 

modelos. Segundo, modelos enunciam explicitamente relacionamentos entre seus 

componentes. Isto ajuda o pesquisador a organizar os dados de tal forma a 

realmente testar um modelo. Terceiro, modelos oferecem à comunidade científica 

uma perspectiva comum de discussão e comunicação. Quarto, pelo exame dos 

aspectos que são deixados de fora ou de relacionamentos que não estão ainda 

firmemente estabelecidos pela pesquisa, os modelos informam sobre o que se está 

por fazer e as etapas a vencer, realçando tanto descobertas quanto vácuos no 

conhecimento. 

 

Mazzon (1978) entende que a elaboração de um modelo começa por simplificações, 

sendo a sucessão histórica deles um progresso de complexidade. Essa sucessão 

temporal de modelos simples para modelos mais complexos é o caminho para a 

abordagem mais fiel de sistemas intrincados. Para o autor, portanto, modelos 
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simplificados tendem a morrer, mas isto pode ser altamente instrutivo no sentido de 

sugerir as modificações a introduzir para se dispor de modelos mais realistas.  

 

No que tange ao uso de categoria de serviços pelo consumidor, parcela menor da 

modelagem leva em consideração a experiência com a categoria de serviço. O mais 

comum na literatura é considerar que os consumidores lembram-se de suas 

experiências com prestadores de serviços (BOLTON; DREW, 1991; BITNER, 1990; 

PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1988). O comportamento do consumidor 

pode ser abordado com vários modelos de escolha. Por exemplo, as escolhas de 

marcas e lojas em bens de consumo foram examinadas empiricamente comparando 

o uso de modelos de: a) escolha simples, na qual o consumidor examina uma gama 

de alternativas e escolhe a que oferece a máxima utilidade, especificável como 

função de atributos das alternativas e das características do indivíduo; b) redes 

neurais, denominados assim pelo fato de a mente humana ser vista como redes de 

neurônios interligados ou unidades de processamento de informação, assumindo-se 

que cada neurônio responde a uma série de entradas informacionais que, juntas, 

ativam neurônios para produção de resultados; c) híbridos, que são misturas 

baseadas em validação cruzada de modelos paramétricos (como o de escolha 

simples) e não-paramétricos (como o de redes neurais) (PAPATLA; ZAHEDI, 2002). 

Os resultados demonstraram que tanto os modelos híbridos quanto os de redes 

neurais garantem desempenho semelhante e melhores do que os obtidos por 

escolha simples. Outras pesquisas sugerem que as decisões do consumidor podem 

mudar devido a fatores pessoais, contextuais e de especificidade da tarefa (DHAR; 

NOWLIS; SHERMAN, 2000). Assim, modelos matemáticos têm suas limitações em 

face do consumidor tender a utilizar diferentes abordagens para tomar decisões. 

Deve-se dar mais atenção aos fatores relacionados à complexidade da tarefa e ao 

contexto nessa modelagem (SWAIT; ADAMOWICZ, 2001). Pesquisa empírica 

demonstra a influência dos fatores de complexidade da tarefa e do contexto como 

maiores e preponderantes em situações nas quais o consumidor tem pouca 

experiência prévia (COUPEY; IRWIN; PAYNE, 1998).   

 

Portanto, uma modelagem que integre elementos não considerados é crucial para 

fazer avançar o conhecimento, a aplicabilidade e a utilidade da teoria da intenção de 

uso de categoria de serviço.  Para tanto, a seguir se discorre sobre os dois modelos 
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do comportamento do consumidor para escolha e tomada de decisão aplicáveis em 

serviços. 

 

O primeiro é o Modelo de Reconhecimento de Problema, utilizado, em alguns 

aspectos, pela maioria das pesquisas a respeito de escolha de serviços. Tal Modelo 

começa com uma discrepância entre um estado desejado e um estado real, 

suficiente para despertar e ativar o processo de decisão (HAWKINS; 

MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p. 293). O estado real é o modo como o indivíduo 

percebe seus sentimentos e sua situação no momento. O estado desejado é o modo 

como o indivíduo almeja se sentir ou estar no momento da percepção.  

 

Neste Modelo alguns fatores influenciam o reconhecimento do problema como a 

busca de informações, a avaliação e seleção de alternativas e, a avaliação pós-

compra. Eles já foram utilizados no estudo da escolha de serviços, como a busca de 

informações (BIEHAL, 1983; MURRAY, 1991), avaliação e seleção de alternativas 

(BATESON; LANGEARD, 1982; ZEITHALM, 1991), e avaliação pós-compra 

(BITNER, 1990; PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1985; SINGH, 1990). Todos 

estes trabalhos assumiram que os consumidores já haviam decidido utilizar uma 

categoria de serviço e, em várias circunstâncias, eram capazes de relembrar as 

experiências com os prestadores de serviços, o que pode não ser real em 

circunstâncias onde os clientes tem pouca familiaridade com as alternativas que 

rodeiam a decisão de aquisição do serviço (HOWARD; WOODSIDE, 1984). 

 

O segundo modelo é o de Progressão da Escolha do Consumidor referente a uma 

gama de níveis de decisão hierarquicamente arranjados, com as decisões de classe 

de serviços seguidas pelas decisões de escolha do prestador, com diferentes 

problemas de escolha (HOWARD; WOODSIDE, 1984). Neste modelo os níveis de 

escolha interrelacionados (categoria de serviço e prestador de serviço) geralmente 

não operam simultaneamente, mas ocorrem em uma seqüência ordenada (SHETH; 

NEWMAN; GROSS, 1991): a categoria de serviços primeiro e, depois, a escolha do 

prestador de serviços. A decisão em um nível restringe a gama de escolhas no nível 

subseqüente. Por exemplo, uma vez tomada a decisão para uma tarefa particular 

(pintura das unhas ou prática de corrida), o consumidor decidirá se desempenhará 

por si só a tarefa ou se contratará um terceiro. No caso da contratação do terceiro, a 
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próxima decisão será a escolha da categoria de serviços: i) um salão de beleza, a 

mãe, a amiga no caso da pintura das unhas; ii) assessoria esportiva, o personal 

trainer, o irmão, o amigo na prática de corrida. Escolhida a categoria de serviços (por 

exemplo, o salão de beleza) o prestador de serviço será escolhido (por exemplo, o 

salão de beleza “X” na vizinhança). Se escolher desempenhar a tarefa, uma 

progressão de escolha inteiramente diferente se desenvolverá. Assim, as 

organizações de serviços pessoais interessadas em influenciar as escolhas dos 

consumidores no nível de seleção do prestador devem se preocupar, primeiramente, 

com as decisões em usar uma categoria de serviço (ONKVISIT; SHAW, 1989).  

 

O Modelo de Progressão de Escolha será utilizado nesta dissertação por considerar 

soluções complexas de problemas. Nem todos os consumidores começam o 

processo de escolha no mesmo ponto. Além disso, são menos familiarizados com as 

várias alternativas e circunstâncias que rodeiam a aquisição de um serviço (como o 

tipo de treinamento necessário para uma competição, o tratamento capilar adequado 

para alisar o cabelo). Assim, o consumidor tende a caminhar através de mais níveis 

de escolha antes de decidir sob um prestador específico (HOWARD; WOODSIDE, 

1984). 

 

Além disso, muitas vezes o consumidor não relembra informações relevantes de 

uma categoria de serviço pouco utilizada. Aí, ele tende a passar por, no mínimo, dois 

níveis. O primeiro relativo à escolha da delegação da tarefa para uma categoria de 

serviço (um terceiro ou o autosserviço). E a segunda na escolha de um prestador de 

serviço particular para desempenhar a tarefa (prestador de serviço X). Assim, 

prestadores de serviços com ofertas novas, ou utilizadas com pouca freqüência pelo 

consumidor, podem beneficiar-se do entendimento de como eles se decidem pela 

categoria de serviços. O Esquema 2 ilustra o Modelo de Progressão de Escolha de 

um prestador A. Neste esquema a progressão da escolha do consumidor sobre uma 

categoria de serviço inicia-se com a decisão de uso de uma categoria particular de 

serviço e se conclui com uma decisão por um prestador particular. 
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Esquema 2 – Modelo de Progressão de Escolha com um exemplo de escolha 
genérico 
 
Fonte: adaptado de HOWARD, 1989. 
 

No primeiro nível de escolha o consumidor faz a opção de delegar a tarefa de 

serviço para si próprio, não seguindo para o segundo nível. A natureza altamente 

pessoal dos serviços, pode fazer com que algumas pessoas relutem em contratar 

terceiros (SHETH; MITTAL; NEWMAN, p. 26, 1999). Esta contratação muitas vezes 

é devida à falta crescente do tempo na vida. Porém, se o mercado não fornece 

qualidade no mínimo semelhante à qualidade da tarefa quando realizada pelo 

consumidor, ele tende a abandonar as ofertas de serviços do mercado em favor da 

execução própria. Em relação ao prestador de serviço os clientes buscam além do 

local da execução da tarefa (salão de beleza, local de treino) profissionais 

qualificados, transmissores de segurança, confiabilidade e empatia, atributos estes 

percebidos pelo consumidor como habilidade profissional, com efeito direto sobre a 

sua intenção de compra (CLOW; TRIPP; KENNY, 1996). 

 

Assim, para passar do primeiro nível para o segundo nível o consumidor precisa 

avaliar a possibilidade de execução por um terceiro. Algumas vezes a seleção de um 

1o Nível 
Escolha da delegação da tarefa 
(QUEM EXECUTA A TAREFA ?) 

Execução por um terceiro Execução por si próprio 

2o Nível 
Escolha da categoria de serviço 

(QUAL TERCEIRO EXECUTA A TAREFA ?) 
 

Profissional Parente da família Parente da família 

3o Nível 
Escolha do provedor de serviço 

(QUAL EMPRESA DE SERVIÇOS EXECUTA A TAREFA ?) 
 

Provedor A Provedor B Provedor C 
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terceiro se dá automaticamente, pela falta de experiência do consumidor com a 

categoria de serviço, ou ainda, em função da expectativa de benefícios que a 

contratação gera, ou pela avaliação de qualidade percebida entre a execução por si 

próprio versus por terceiro, o que será tratado nas sub-seções posteriores. Quanto à 

informação, o consumidor pode obtê-la de suas experiências prévias ou de fontes 

pessoais e impessoais, quando decide passar ou não para o segundo nível. Da 

mesma forma, a condição financeira do consumidor parece ter a natureza desta 

díade decisória. Quando as condições financeiras são insuficientes para contratação 

de uma categoria, o indíviduo se sente impelindo a exercer a tarefa por si próprio. 

Além disso, o consumidor pode optar pela não-decisão de delegação da tarefa, 

deixando a sua execução para outro momento mais oportuno, onde fatores 

relacionados à informação à condição financeira não sejam limitadores na execução 

da tarefa.  

 

O Modelo de intenção de uso de categoria de serviço inicialmente abordou a relação 

entre o Sistema de Valor Terminal, a Expectativa de Benefícios e a Intenção de Uso 

(HOWARD; SHETH, 1969) como ilustrado no Esquema 3, sendo posteriormente 

adicionadas as variáveis de Experiência Prévia e Condição Financeira (DORSCH; 

GROVE; DARDEN, 2000) como ilustra o Esquema 4, sendo a revisão atual do 

modelo teórico.  

INTENÇÃO DE USO 
DE CATEGORIA DE 

SERVIÇO

SISTEMA DE 
VALOR TERMINAL

EXPECTATIVAS 
DE BENEFÍCIOS

 

Esquema 3 – Modelo de Intenção de Uso de Categoria de Serviços de Howard e 
Sheth (1969)  
 
Fonte: Adaptado de HOWARD; SHETH, 1969, p. 97. 
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INTENÇÃO DE USO 
DE CATEGORIA DE 

SERVIÇO

CONDIÇÃO 
FINANCEIRA

SISTEMA DE 
VALOR TERMINAL

EXPECTATIVAS 
DE BENEFÍCIOS

EXPERIÊNCIA 
PRÉVIA 

INTENÇÃO DE USO 
DE CATEGORIA DE 

SERVIÇO

CONDIÇÃO 
FINANCEIRA

SISTEMA DE 
VALOR TERMINAL

EXPECTATIVAS 
DE BENEFÍCIOS

EXPERIÊNCIA 
PRÉVIA 

 

Esquema 4 – Modelo de Intenção de Uso de Categoria de Serviços de Dorsch, 
Grove e Darden (2000)  
 
Fonte: adaptado de DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000. 

 

Estudos com bens de consumo ilustram a opção do consumidor em se abster ou 

postergar a decisão de compra em virtude da dificuldade de seleção de alternativas 

(GREENLEAF; LEHMANN, 1995), sendo que a tomada de decisão inclui a busca por 

mais informações sobre as alternativas existentes e novas alternativas (CORBIN, 

1980). Pesquisas em Psicologia sugerem que, no processo pré-decisório, o 

consumidor pode decidir não escolher para evitar trocas difíceis (TVERSKY; 

SHAFIR, 1992). Estudo empírico demonstrou que a preferência pela abstenção de 

escolha: i) aumenta com a introdução de novas alternativas relativamente iguais em 

atratividade geral; ii) diminui com a introdução de novas alternativas claramente 

inferiores em atratividade geral (DHAR ,1997). Uma alternativa dominante facilita a 

escolha devido à facilidade de se chegar a uma decisão clara. Na alternativa inferior 

seu descarte é imediato pelo consumidor. 

  

Há situações em que o consumidor, numa progressão de escolha, opta por executar 

o serviço por si próprio. Um exemplo é lavar o carro, podendo ser uma forma de 

demonstrar sentimentos com o bem material (consumo hedônico) ou fazer a própria 

limpeza de pele, por falta de recursos financeiros ou de tempo. Trabalhos empíricos 

sugerem que o consumidor tende a se abster ou postegar a decisão quando cai em 

uma tentativa de encontrar uma estrutura dominante (atributos atrativos) em uma 

alternativa promissora, com a escolha emergindo somente após ele gerenciar a 
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construção de uma intenção suficientemente estável (MONTGOMERY, 1989). Esta 

abstenção permite a flexibilidade em escolhas futuras e evita responsabilidades ou 

frustrações associadas a uma decisão errada, exemplo a pintura de cabelo, com cor 

diferente da natural, em salão de beleza. Também a teoria vê como problemático o 

tomador de decisão manter a intenção de agir quando há desejos ou tentações 

competindo entre si (SJOBERG, 1980). 

 

Assim, o Modelo de Progressão de Escolha parece ser o mais indicado no 

entendimento do processo decisório do consumidor, pois considera a falta de 

familiaridade deste com as alternativas para aquisição do serviço, que é sanada com 

a busca por informações sobre as ofertas de serviço auxiliando a sua tomada de 

decisão. Desta forma, na escolha de uma categoria de serviço o consumidor segue 

os níveis hierárquicos da decisão, em um processo cognitivo, avaliando as 

alternativas oferecidas em comparação com a possibilidade de executar a tarefa por 

si próprio.  

 

Os antecedentes da intenção de uso de categoria de serviço e as relações entre 

elas são explicadas na seção 2.5. A seguir há uma breve revisão bibliográfica do 

envolvimento do consumidor. 

 

 

 2.4 Envolvimento do consumidor 

 

 

O envolvimento do consumidor é a importância percebida ou o interesse pessoal em 

relação à aquisição, ao consumo e à disposição de um bem, serviço ou idéia, 

afetando, assim, o seu processamento de informações e suas emoções (LAURENT; 

KAPFERER, 1985; ZAICHKOVSKY, 1985; CELSI; OLSON, 1988; GOTLIEB, 

SCHLACTER; ST. LOUIS, 1992). Quanto maior o envolvimento em relação a um 

produto, maior é a preocupação e mais intensas devem ser os sentimentos (NYER, 

1997), gerando maior motivação para captar, compreender e elaborar informações 

relevantes para a compra. O envolvimento em relação à categoria de serviço deve 

tornar certas situações de consumo mais pessoais, fazendo com que percepções de 

atributos sejam mais evidentes e tenham maior efeito sobre o consumidor (PETTY; 
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CACIOPPO; SCHUMANN, 1983). Uma consumidora que tenha alto envolvimento 

com a categoria de serviço de salão de beleza terá maior motivação para captar 

informações de serviços nunca antes utilizados, compreendendo tais informações de 

forma a motivar ou desmotivar a intenção de uso da categoria. 

 

Há diversos fatores que influenciam o envolvimento do consumidor, como o 

interesse pela categoria de serviço, as características da informação recebida, risco 

na obtenção do serviço, as características da situação e a personalidade do 

consumidor (MOWEN; MINOR, 2006). Em relação à intenção de compra e decisão 

de compra de um produto ou serviço dois fatores podem interferir no processo entre 

elas (KOTLER, 2000): a) atitude dos outros, relacionada à postura de outras 

pessoas provocando interferências na preferência de compra de um serviço pelo 

consumidor; b) fatores situacionais imprevistos, como compras mais urgentes e 

prioritárias. Quanto a atitude dos outros elas despertam percepções negativas ou 

positivas das pessoas sobre a alternativa a ser selecionada, e motivações em acatar 

ou não a proposição lançada por outras pessoas e esforços motivacionais de 

marketing para estimular o consumo. 

 

Estudo empírico trouxe uma importante contribuição ao estudo do envolvimento 

(KRUGMANN, 1984). Considerou-se que as compras em condições de baixo 

envolvimento, normalmente, ocorrem com mínimo de esforço e comparação, e por 

isso, o indivíduo, primeiro compra o produto para depois desenvolver uma atitude 

sobre ele. Isto acontece porque a compra desses produtos não apresenta percepção 

de riscos, isto é, não contém fatores que exigem maior reflexão antes da compra 

(alto preço, interesse, posicionamento social, situação de marca, entre outros), tal 

qual ocorre com produtos comprados em situação de alto envolvimento.  

 

Como exemplo, quando um serviço se torna socialmente visível, mais caro e 

arriscado, é provável que o envolvimento do consumidor aumente, aumentando a 

sua busca por informações e por referências. Identificaram-se dois tipos de 

envolvimento: circunstancial e duradouro (RICHINS; BLOCH, 1986). O primeiro 

ocorre durante um curto período de tempo e está associado a uma situação 

específica, como a necessidade de substituição de um produto ou o uso de um 

serviço expresso (como caixa eletrônico), para as quais há diminuição logo após a 
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compra ser completada e o resultado obtido. No entanto, o consumidor tende a exibir 

o envolvimento cirscuntancial após compra por, no mínimo, um período breve devido 

à excitação gerada pela compra de novos itens ou pela possibilidade de dissonância 

cognitiva (MENASCO; HAWKINS, 1978). 

  

Em casos de alto envolvimento, como nos produtos de consumo durável, bens de 

capital, e algumas categorias de serviço com complexidade, cabe privilegiar o meio 

de comunicação que consiga disponibilizar altas quantidades de informações, 

concedendo ao consumidor as mais adequadas. Soma-se o oferecimento de 

garantias dos prestadores de serviços, e ainda serviços agregados e pós-venda. O 

uso de assessoria esportiva parece ter uma dinâmica que carece de alto 

envolvimento do consumidor por caracterizar-se como um serviço com mensalidades 

fixas, entrega de resultado em médio a longo prazo, e agregação de serviços com 

fins de tangibilizar a oferta como infra-estrutura no local de treinamento e nos dias de 

competição.  

Os consumidores em situações de baixo envolvimento não se sentem dispostos a 

buscar e absorver grande quantidade de informações. Por isso, é importante 

estabelecer esforços de marketing que viabilizem a inserção de mensagens mais 

compactas. Além disso, cresce muito a importância das estratégias de oferta e 

demanda, uma vez que se o serviço não estiver disponível no momento solicitado, 

haverá uma substituição imediata por outro prestador. Isto parece ser mais 

característico na categoria de salão de beleza, haja visto a facilidade de substituição 

associada a necessidade momentânea de demandar o serviço (por exemplo, o corte 

de cabelo devido a necessidade específicas como um evento ou uma festa de 

casamento). 

 

 

 2.5 Intenção de uso de categoria de serviço e seus antecedentes 

 

 

A maioria das pesquisas sobre os determinantes da intenção comportamental foi 

conduzida sob as Teorias de Ação Racional (AJZEN; FISHBEIN, 1980) e do 

Comportamento Planejado (AJZEN, 1991). Mostraram que a intenção pode ser 

prevista, com certeza considerável, pelas atitudes sobre o comportamento, normas 
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subjetivas e controle comportamental percebido (ALBARRACÍN et al., 2001; 

ARMITAGE; CONNER, 2001; GODIN; KOK, 1996; HAGGER; CHATZISARANTIS; 

BIDDLE, 2002; SHEERAN; TAYLOR, 1999).  

 

As atitudes foram consideradas como melhores preditoras do comportamento 

(SNYDER; KENDZIERSKI, 1982; KLINE, 1987). Ainda, foi sugerido que o indivíduo 

com interesse velado por um tópico (REGAN; FAZIO, 1977; SIVACEK; CRANO, 

1982) suportam suas atitudes, igualando-as ao seu comportamento real (SAMPLE; 

WARLAND, 1973; FAZIO; ZANNA, 1978), e para os quais a atitude é importante, 

relevante ou envolvente (KROSNICK, 1988; FRANC, 1999) são mais voltados a agir 

de acordo com elas.   

 

O controle do comportamento percebido é a percepção individual da facilidade ou da 

dificuldade de desempenhar um comportamento específico (AJZEN, 1991). Contribui 

significativamente na predição das intenções, tomando uma grande importância 

quando questões de controles reais são associadas ao desempenho do 

comportamento, sendo assim, importante preditor das intenções de perda de peso 

(NETEMEYER; BURTON; JOHSTON, 1991). 

 

Nesta seção, a intenção de uso de categoria de serviço pelo consumidor é tratada 

em sub-seções atinentes a cada um de seus antecedentes: Experiência Prévia, 

Condição Financeira, Expectativas de Benefícios, Sistema de Valores Terminais, 

Comunicação Boca-a-Boca e Qualidade Percebida Previamente. 

 

 

 2.5.1 Experiência Prévia 

 

 

A Experiência Prévia de consumo é um conjunto de conhecimentos e sentimentos 

experimentados por uma pessoa durante o uso de um serviço ou bem, sendo nela 

destacados três elementos: a) o uso; b) o consumo de atuação; c) o impacto dos 

estados de espírito e sentimento sobre a experiência de consumo (MOWEN; 

MINOR, 2006, p. 218). O uso diz respeito às ações e experiências que ocorrem 



 

 

53 

durante o período em que o consumidor utiliza diretamente o produto, sendo 

identificado pela freqüência de consumo, pela quantidade de consumo e pelo 

propósito de consumo. O consumo de atuação está relacionado ao fato de alguns 

consumidores imaginarem a experiência de consumo como se estivessem 

participando de uma representação teatral. Pesquisadores verificaram indivíduos 

atuando desta maneira no uso de categorias de serviços em atividades extremas, na 

prática de esportes como skydiving (CELSI; ROSE; LEIGH, 1993) e rafting em 

corredeiras (ARNOULD; PRICE, 1993). Por fim, estados de espírito são estados 

afetivos temporários, positivos ou negativos, que podem impactar fortemente a 

lembrança do consumidor no processo de uso de produtos. Qualquer um dos três 

elementos ajuda o consumidor na montagem de seu referencial de Experiências 

Prévias em relação ao uso de uma categoria de serviço. 

 

Outros estudos empíricos confirmaram que o comportamento do consumidor resulta 

de um processo de envelhecimento e de experiências no espaço de sua vida, 

diferentemente para cada indivíduo em conseqüência da dinâmica da história e de 

contextos culturais nos quais se insere (MOSCHIS, 1991). Ainda o autor verificou 

que o consumidor adquire experiências ao longo dos anos em contato com o 

mercado, resultando em aumento de conhecimento sobre bens ou serviços,  

mostrando o aspecto cognitivo da Experiência Prévia. Ela, ainda, requer fonte de 

informação interna, que é adquirida ativamente pelas experiências anteriores de 

consumo, podendo, também, ser obtida com testes ou inspeções do serviço (MOOY; 

ROBBEN, 1998).  

 

O indivíduo determina metas pessoais para a experiência de consumo, as quais 

criam expectativas de como o serviço deverá ser executado e utilizado. Ademais, ele 

estabelece uma relação entre as metas e o comportamento especifico para alcançá-

las. Há forte ligação da cognição à meta, resultando em um comportamento de 

resposta automática, ou seja, um hábito. A cada vez que uma meta particular é 

alcançada por um comportamento específico, a ligação cognitiva entre o 

comportamento e a meta é fortalecida. O poder desta ligação no exame empírico da 

relação da Experiência Prévia e a Intenção de Uso foi demonstrada para serviços de 

reparos automotivos (BIEHAL, 1983) e serviços com os mais variados graus de 

natureza de ação, desde aqueles com maiores características de serviço até os com 
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maiores características de bens (MURRAY, 1991). Além disso, confirmou-se que a 

percepção da informação prévia está positivamente correlacionada com a procura 

interna (BIEHAL, 1983). Outros dois estudos comprovaram que o aprendizado pela 

experiência afeta os comportamentos futuros, de forma que estes são evolução dos 

comportamentos passados (DORSCH; GROVE; DARDEN, 2001; TRIADIS, 1980). 

Outros estudos empíricos relevantes ilustraram a relação e o efeito direto da 

Experiência Prévia do Consumidor nas intenções comportamentais de uso de droga 

e álcool (BENTLER; SPECKART, 1979). 

 

Então com o referencial teórico sobre a relação entre a Experiência Prévia e a 

Intenção de Uso de serviços (BIEHAL, 1983; MURRAY, 1991), seus aspectos sobre 

comportamentos futuros dos indivíduos (DORSCH; GROVE; DARDEN, 2001; 

TRIADIS, 1980) e, de utilização de informação interna ao consumidor (MOSCHIS, 

1991; MOOY; ROBBEN, 1998), vem a primeira proposição desta dissertação. 

 

P1: Quanto maior a Experiência Prévia com uma categoria de serviço, 

maior será a sua Intenção de Uso. 

 

 

 2.5.2 Condição Financeira 

 

 

A Condição Financeira é aqui empregada em vez de termos como salários, que em 

alguns consumidores não refletem as rendas. Tal Condição Financeira exprime a 

saúde financeira do indivíduo, a soma de suas rendas diversas (como salários, juros, 

pensões, e outros ganhos). A maioria das decisões do consumidor requer 

considerações monetárias (SHETH; NEWMAN; GROSS, 1991; HOWARD; SHETH, 

1969) que refletem a Condição Financeira frente ao produto a ser cogitado. 

 

O fator monetário, embora, possa ser relevante, nem sempre é o mais importante. 

Assim relata proprietário de uma rede de academias de ginástica para a classe A e 

B: “se o sujeito perde o emprego, ele posterga a troca do carro, adia uma viagem 

para o exterior e a reforma de casa, mas não deixa de gastar o valor mensal na 

academia” (PAVLOVA, 2009, p. 96). Porém, em serviços, nas várias situações nas 
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quais o consumidor tem familiaridade com a tarefa a ser contratada, o fator 

monetário torna-se mais evidente e, assim, a Condição Financeira pode ser um 

inibidor, fazendo com que ele atue contrariamente às suas atitudes (HOWARD; 

SHETH, 1969). Dentre domicílios norte-americanos, Larson (1993) encontrou uma 

maior propensão à contratação de prestadores de serviços em lares com 

rendimentos mais altos. Desta forma, consumidores com maiores rendimentos 

financeiros são mais propensos a intencionar o uso de uma categoria de serviço do 

que os com menores. 

 

Relatos em jornais ilustram o estímulo à execução do serviço pelo próprio 

consumidor em um cenário de recessão global igual ao que a economia norte-

americana passou no último trimestre de 2008. Este estímulo fora causado pela 

menor renda dos consumidores: 

 

“Alguns meses atrás, conforme a renda de sua família diminuía, Laura 
French Spada começou a tingir seu cabelo em casa e a lavar os carros da 
família. Seu marido, Mark, começou a aprender a fazer reparos elétricos... 
Susan Todoroff começou a preparar café em casa, a cortar seu cabelo e a 
limpar a casa.” (RAMPELL, 2009, p. 6) 
 

Nos Estados Unidos “as famílias se acostumaram a terceirizar cada vez mais as 

suas tarefas domésticas, e não eram somente os ricos que tinham empregados 

domésticos” (RUMPELL, 2009, p. 6). Os passos à independência gerada pelo 

autosserviço tendem a prejudicar os prestadores de algumas categorias de serviço, 

como salões de beleza, visto no relato abaixo:  

 

“Rhonda Coop-Pirano, cabeleireira no Texas, disse que cerca de 10% de 
seus clientes começaram a tingir os cabelos em casa para economizar.” 
(RAMPELL, 2009, p. 6) 

 

Outros estudos ilustraram como a Condição Financeira influencia as intenções de 

compra. Em famílias com rendimentos maiores foi percebido maior gastos com 

serviços (BELLANTE; FOSTER, 1984). Igualmente, a Lei de Engel afirma que 

quanto menor a renda per capita de uma nação ou de um indivíduo, maior a 

tendência de ele utilizar sua renda para compra de itens de necessidades básicas 

(como alimentação e roupas). Conforme a renda per capita aumenta, o consumidor 

gasta sua renda com outros itens (como férias, coleções de arte, e mesmo cirurgia 

plástica), como ilustra o Quadro 3. 
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Quadro 3 – Exemplo da Lei de Engel  
 
Fonte: SHETH; MITTAL; NEWMAN, 1999. 

 

Pesquisas sobre renda no Brasil verificaram que: i) as despesas familiares mais 

substituíveis pelo trabalho domiciliar tendem a ser os serviços de alimentação 

(restaurantes), vestuário (alfaiate, loja de confecção) e reparos domésticos; ii) em 

geral, famílias maiores tendem a fazer seus próprios serviços, ou seja, a decisão 

final é tomada no primeiro nível do Esquema 2, o que é explicado pela condição 

financeira familiar (ALMEIDA, 1976; GALETE, 2006). No Brasil, as unidades 

familiares mais ricas tendem a poupar-se das tarefas, pagando pelos serviços 

domésticos que consomem; poupam tempo pagando a fornecedores (ALMEIDA, 

1976; GALETE, 2006) como encontrado em estudo empírico sobre serviços de 

restaurantes, domésticos, cuidados infantis, e pessoais de beleza (BELLANTE; 

FOSTER, 1984). 

 

Ademais, aspectos psicológicos dos preços também devem ser observados em 

relação à racionalidade do consumidor e a função do preço nos comportamentos 

dos mercados (MONROE, 2003). Estudo em algumas categorias de serviços 

comprovam que empresas podem perder parte de seus clientes quando preços são 

considerados injustos para o serviço prestado (HUPPERTZ; ARENSON; EVANS, 

1978). Em trabalho sobre contrato de prestação de serviços educacionais, para 
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usuários inadimplentes, os gastos com prestadores de saúde é a quinta prioridade 

de consumo, seguida dos serviços educacionais. Entre as prioridades estão a 

aquisição do imóvel e, depois, a aquisição do automóvel, ambos por financiamento, 

seguido de gastos com alimentação (DINIZ, 2005). Além disso, o aumento das 

mensalidades altera o comportamento dos consumidores, inibindo a intenção de 

fazer negócios futuros com o prestador de serviços.  

 

Com o referencial teórico sobre contratação de serviços em lares com rendimentos 

mais altos (LARSON, 1993), as estratégias de consumo de serviços (ALMEIDA, 

1976; DARDEN, D. K.; DARDEN, W. R.; KISER, 1981; BELLANTE; FOSTER, 1984; 

GALETE, 2006) e a importância dos preços em relação a outros aspectos do serviço 

(HUPPERTZ; ARENSON; EVANS, 1978; DINIZ, 2005), segue a segunda proposição 

desta dissertação. 

 

P2: Quanto menor a Condição Financeira, menor será a Intenção de Uso 

da categoria de serviço. 

 

 

 2.5.3 Expectativa de Benefícios 

 

 

A intenção do consumidor em utilizar uma categoria de serviço tem relação com os 

benefícios desejados e/ou esperados do serviço. Os benefícios são os resultados 

positivos que os objetos proporcionam (MOWEN; MINOR, 2006, p. 142), 

subdividindo-se em benefícios de atitudes funcionais e de atitudes emocionais 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p. 209). Os benefícios que os 

consumidores desejam (expectativas de benefícios) são como razões fundamentais 

por detrás de qualquer comportamento de compra. As expectativas de benefícios 

refletem a componente cognitiva da atitude (PETTY; CACCIOPPO, 1981), 

relacionadas positivamente com a intenção comportamental (BAGOZZI; 

BURNKRANT, 1979). Desta forma, a Expectativa de Benefício afeta positivamente 

as intenções do consumidor. Por exemplo, quanto mais benefícios um consumidor 

espera receber de uma assessoria esportiva, mais forte a intenção de uso desta 

categoria de serviço. 
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No que diz respeito à expectativa do consumidor para categoria de serviços, a 

literatura apresenta abrangente modelo (Esquema 5) descrevendo a sua natureza e 

seus fatores determinantes (LOVELOCK; WRIGTH, 2003). As autoras consideram que 

a noção de expectativa seja algo intuitivo para o ser humano e apontaram dois tipos de 

expectativas. Primeiro é o serviço desejado, como o nível de serviço que o 

consumidor espera receber, numa mistura daquilo que ele acredita que pode ser, 

com aquilo que deveria ser o serviço (ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 69). O serviço 

desejado corresponde ao nível máximo de expectativa do consumidor. 

 

O Esquema 5 ilustra um conjunto de fatores estáveis que levam o consumidor a um 

nível ampliado de sensibilidade em relação ao serviço, como as expectativas 

derivadas, as quais podem ser por demanda de terceiros, pelas características 

desejadas por estes. Exemplo é a contratação dos serviços de assessorias 

esportivas por uma empresa com expectativas específicas, como qualidade de vida, 

melhoria do ambiente organizacional, as quais podem ser diferentes daquelas 

desejadas por cada indivíduo. Um outro fator são os intensificadores permanentes 

do serviço, que dizem respeito à filosofia própria do serviço quanto ao suprimento 

das necessidades do consumidor. Também, um indivíduo pode ter experimentado 

uma determinada categoria e, com isso, desenvolver uma expectativa quanto à 

forma como outras categorias de serviço devem ser desempenhadas. Logo, o motivo 

de uso de uma categoria de serviço está fortemente correlacionada com a 

expectativa do consumidor no preenchimento de suas necessidades.  Além do mais, 

a expectativa máxima do consumidor é influenciada por vários fatores, entre eles 

promessas do serviço, comunicação boca-a-boca e suas experiências prévias como 

ilustra o Esquema 5.  

 

No caso das promessas, elas podem ser explícitas (divulgadas por meio da mídia ou 

de contratos) ou implícitas (decodificadas pelo consumidor para a construção da sua 

expectativa). A Comunicação Boca-a-boca, oriunda de fontes de referências 

informativas, é relevante na formação de expectativas, especialmente em serviços 

com alta dificuldade de avaliação antes da compra. E a prévia exposição do 

consumidor ao serviço mostra-se relevante para a formação de suas expectativas. 

Acredita-se que o consumidor compara não apenas a atual experiência com as 

anteriores na mesma categoria de serviços, mas também suas experiências entre 
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categorias de serviços (HOWARD; WOODSIDE, 1984). 
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Esquema 5 – Natureza e determinantes das expectativas do consumidor de serviços  
 
Fonte: LOVELOCK; WRIGTH (2003, p. 104) 
 

De outro lado, há fatores determinantes da expectativa mínima do consumidor 

quanto ao serviço, como intensificadores eventuais, alternativas percebidas ao 

serviço, auto-percepção do papel do consumidor no serviço e situações ambientais. 

Emergências e situações de falha na prestação de serviços são exemplos de 

intensificadores eventuais, que levam o consumidor a delinear suas expectativas 

mínimas. As alternativas percebidas ao serviço são o conjunto e características de 

outros prestadores de serviços, concorrentes que podem executar a tarefa para o 

consumidor. A auto-percepção diz respeito ao grau de influência que o consumidor 

considera ter no processo de prestação de serviço. As situações ambientais são 

condições que impactam no desempenho do serviço e são percebidas pelo 

consumidor como fora de controle do prestador de serviço.  

 

Na convivência diária com prestadores de serviços, o consumidor percebe e 

reconhece que nem sempre é possível receber o serviço no nível desejado, 

adotando outro nível, reduzido, de expectativa, denominado serviço adequado ou 
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suficiente. Este corresponderia ao menor nível aceitável quanto ao desempenho e 

aos benefícios no uso de uma categoria de serviços. Quando o cliente desenvolve 

expectativas e experimenta a realidade sob forma de qualidade técnica e funcional 

do serviço, a qualidade percebida resultante muda a imagem (GRÖNROOS, 2004). 

Se a qualidade percebida do serviço for comparável com a imagem ou excedê-la, ela 

será reforçada; caso contrário, o efeito é oposto.   

 

Posto isso, é razoável o consumidor utilizar-se de suas expectativas de benefícios 

como base tanto para formulação das intenções de compra quanto para o 

estabelecimento de padrões de julgamento do desempenho de serviços (ZEITHAML; 

BERRY; PARASURAMAN, 1993). Dado o referencial teórico apresentado elucidando 

as Expectativas de Benefícios como refletoras da componente cognitiva da atitude 

(PETTY; CACCIOPPO, 1981), a sua relação positiva com a intenção 

comportamental (BAGOZZI; BURNKRANT, 1979) e a sua utilização como base de 

formulação de tais intenções (ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 1993), surge a 

terceira proposição desta dissertação. 

 

P3: Quanto maior a Expectativa de Benefícios em uma categoria de 

serviço, maior será a Intenção de Uso dela.  

 

A familiaridade do consumidor com uma categoria de serviço, no Esquema 5, pode 

derivar de: i) generalizações conformadas em experiências similares de compras no 

passado, ou seja, usos da mesma categoria de serviço; ii) generalizações das 

experiências de compra de serviços fisicamente dissimilares, porém com 

significados comuns para o consumidor (HOWARD; SHETH, 1969) com a montagem 

de referenciais de expectativas em relação a uma categoria de serviços nunca antes 

utilizada, e obtidas pelas experiências prévias em outras categorias de serviço. No 

caso de serviços que procuram agregar ações tangíveis, como os pessoais, o 

consumidor poderá perceber benefícios similares em categorias de serviços 

diferente daquela na qual está interessado. Exemplo, a percepção de benefícios 

relativos aos serviços de assessoria esportiva, com promessas implícitas como 

melhoria da qualidade de vida, condicionamento físico, perda de peso, que tem 

paralelo com outras catagorias de serviço como academia de ginástica, escola de 

natação. A familiaridade na contratação dessas e dos benefícios obtidos 
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anteriormente podem ser utilizados na contratação da assessoria esportiva, devido a 

certa similaridade entre elas.  

 

A familiaridade do consumidor com uma categoria de serviço pode ser adquirida via 

suas experiências prévias ou pela comunicação que nele gera expectativa de 

benefícios, impactando a imagem do serviço (GRÖNROOS, 2004, p. 364). Este 

consumidor desenvolve uma habilidade, que possibilita relembrar os atributos de um 

produto. Estudos afirmam que tal habilidade está relacionada a experiências prévias 

(ALBA; HUTCHINSON, 1987). A esfera de experiência do consumidor com um 

comportamento passado pode incluir vários serviços em diferentes categorias, 

resultando em razoável expectativa de desempenho geral para um serviço a ser 

contratado (WOODRUFF; CADOTTE; JENKINS, 1983).  

 

Outros trabalhos citaram o fato de consumidores mais envolvidos com o processo de 

uso de serviços terem um nível de expectativa mais alto (MOSCHIS, 1991). Outros, 

ainda, afirmam que a cognição e as experiências do consumidor têm papel 

fundamental na formação de expectativas e na avaliação do desempenho de bens e 

serviços (OLIVER , 1997). 

 

O número de experiências relacionadas ao serviço que o consumidor teve, mesmo 

sem comprá-lo, influencia o nível de expectativas de benefícios associado a uma 

categoria de serviço. De fato, estudos que demonstraram que consumidores com 

mais experiência com a categoria de serviço podem antecipar o recebimento de 

maior nível de beneficio do que os com menor experiência (WOODRUFF; 

CADOTTE; JENKINS, 1983; MOSCHIS, 1991; OLIVER, 1997).  

 

Com a discussão teórica sobre a familiaridade do consumidor obtida pela 

experiência prévia com a categoria de serviço, gerando maior lembrança de atributos 

(ALBA; HUTCHINSON, 1984), tendo papel importante sobre suas expectativas de 

benefícios (GRÖNROOS, 2004, p. 364; WOODRUFF; CADOTTE; JENKINS, 1983; 

MOSCHIS, 1991; OLIVER, 1997), chega-se à quarta proposição desta dissertação. 

 

 P4: Quanto maior a Experiência Prévia com uma categoria de serviço, 

maior serão as Expectativas de Benefícios sobre ela.  
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 2.5.4 Sistema de Valores Terminais 

 

 

Os Valores Terminais como os estados finais desejados, determinam os benefícios 

particulares almejados pelo consumidor (HOWARD, 1989). Esta gama de estados 

finais serve como critério de escolha, essencial para a formação das crenças do 

consumidor e, subseqüentemente, para a formação de atitudes e comportamento de 

compra. 

 

Os valores do consumidor são usualmente definidos como as crenças que se tornam 

básicas para o desenvolvimento e manutenção das atitudes em relação a situações 

e objetos relevantes (GUTMAN, 1982; ROKEACH, 1968; VINSON; SCOTT; 

LAMONT, 1977). O sistema de valores de um indivíduo deve ser internamente 

consistente e determinante de seus comportamentos e até da sociedade na qual ele 

está inserido, como demonstrado em pesquisa empírica que correlacionou os 

valores culturais com comportamento de compra de produto (HENRY, 1976).   

 

Outros trabalhos propuseram um sistema individual, com a atitude e o valor como 

determinantes dos comportamentos individuais (ROKEACH, 1968). A influência dos 

valores pessoais na decisão do consumidor pode ser estendida, propondo-se os 

valores terminais como aqueles que refletem seus estados finais desejados 

(HOWARD, 1977; HOWARD, 1989). Assim, são fundamentais para a geração do 

critério de escolha entre classes de produto. Vários estudos demonstraram a 

importância dos valores terminais na formação dos critérios de escolha no nível de 

categoria de produto (DORSCH; GROVE; DARDEN, 2000), o diferencial de critérios 

de escolha em equipamentos elétricos e restaurantes (BOOTE, 1981) e preferências 

por automóveis e desodorantes (PITTS; WOODSIDE, 1984). Portanto, é razoável 

que os sistemas de valores terminais do consumidor afetem o nível de benefício 

previsto em uma categoria de serviço. 

  

Nesta dissertação não foi abordado o construto Sistema de Valores Terminais por 

vários fatores. Primeiramente por se tratar de um construto prévio à Expectativa de 

Benefícios, sem ação direta sobre a Intenção de Uso. Ademais, o construto 

adicionaria outras vinte perguntas ao questionário, o que demandaria maior atenção 
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e dispêndio de tempo dos respondentes, diminuindo o foco nos outros construtos. 

Mesmo assim, foram contempladas as referências teóricas do construto e a 

proposição apresentada e confirmada por Dorsch, Grove e Darden (2000): o Sistema 

de Valores Terminais afeta positivamente as suas Expectativas de Benefícios em 

uma categoria de serviço. 

 

 

 2.5.5 Qualidade Percebida Previamente 

 

 

A qualidade pode ser vista como uma forma de avaliação geral de um produto, 

similarmente em várias formas à atitude, podendo agir como um julgamento 

relativamente global. A noção da qualidade do serviço como avaliação geral 

semelhante à atitude foi suportada por estudo empírico em quatro categorias de 

serviços – serviços bancários, cartões de crédito, seguradoras e serviços de 

manutenção e reparos (PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1988). Os achados 

revelaram, que indiferentemente da categoria de serviço o consumidor emprega 

basicamente o mesmo critério geral de julgamento da qualidade do serviço. 

 

A qualidade percebida pelo consumidor, como hiato entre o serviço esperado e o 

serviço percebido, é construída com sua experiência anterior com a categoria de 

serviço, e juntamente com a comunicação boca-a-boca e suas necessidades 

pessoais, atuam diretamente sobre o serviço esperado (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 2006, p. 105). Porém, quando ele não tem tal experiência ela é 

formada pela experiência e relatos de outras pessoas do seu grupo de referência. 

Quando o consumidor não tem a experiência prévia da categoria de serviço para 

construção de suas expectativas do serviço esperado, as quais envolvem a 

percepção da qualidade prévia ao uso da categoria, sobra ao indivíduo utilizar-se de 

fontes informacionais para dimensionar tal percepção antes do seu uso. O Esquema 

5 ilustra um hiato de qualidade entre o serviço esperado e percebido sendo razoável 

então assumir que o consumidor tem percepção de qualidade prévia ao uso da 

categoria construída por comunicação boca-a-boca a qual ajuda a firmar as 

promessas do serviço (JOHNSON; ZINKHAN; AYALA, 1998). 
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O modelo SERVQUAL (PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1985) foi o primeiro 

a quantificar a forma pela qual os consumidores avaliam a qualidade de serviços, 

desdobrada em cinco dimensões: i) tangíveis; ii) confiabilidade; iii) responsividade; 

iv) segurança; v) empatia. Estas dimensões endereçam atributos de qualidade como 

facilidade, padrões de desempenho, vontade dos empregados em prover 

assistência, conhecimento, habilidade e sensibilidade dos empregados. 

 

Os tangíveis incluem evidências físicas do serviço como espaço físico, os 

equipamentos ou ferramentas utilizadas para executar o serviço,  a aparência da 

equipe prestadora de serviço, representações físicas do serviço como cartões de 

titularidade, e a presença de outros consumidores no local do serviço 

(PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1985). A confiabilidade é a habilidade do 

profissional em entregar o serviço prometido de forma correta e precisa na primeira 

vez (PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1988), e pode ser evidenciada por 

declarações de garantia do serviço, manutenção correta dos dados dos clientes, 

precisão na cobrança, e desempenho do serviço no momento determinado. A 

responsividade é o desejo de ajudar os consumidores e prover o serviço 

prontamente (PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1988), evidenciada por 

atividades como informações rápidas ao cliente, ouvir os problemas do cliente e 

oferecimento de possíveis soluções. A segurança tem a ver com as expectativas do 

consumidor em relação ao serviço e é definida como o conhecimento e cortesia dos 

empregados e suas habilidades de prover confiança e certeza ao consumidor 

(PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1988) envolvendo também a honestidade e 

a boa-fé do prestador de serviço (PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1985). O 

conhecimento pode ser evidenciado como anos de experiência da equipe de 

trabalho, assim como referências de instituições as quais o profissional pertence ou 

já pertenceu (diploma de faculdade, associação de profissionais, títulos e méritos 

alcançados). Por fim, a empatia é o carinho, a atenção individualizada 

disponibilizada pelo prestador de serviços aos seus clientes (PARASURAMAN; 

ZEITHALM; BERRY, 1988), esforços de entendimento da necessidade do 

consumidor e facilidade de contato (PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1985), 

evidenciando pelo respeito da individualidade do consumidor, canais de acesso para 

reclamação e sugestões, local conveniente de prestação do serviço. 
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Estudos evidenciaram que os serviços são considerados como de maior risco 

percebido em comparação os bens (GUSEMAN, 1981; MURRAY; SCHLATER, 

1990; MURRAY, 1991) em função de sua natureza. Estudo empírico sobre serviços 

profissionais demonstrou que, das cinco dimensões da SERVQUAL, as mais 

relevantes para a redução de risco percebido são a segurança e a confiabilidade 

(CLOW; TRIPP; KENNY, 1996), que diminuem a percepção de risco e aumentam a 

intenção de compra do serviço. 

 

A avaliação da qualidade de serviço na pré-compra, pelo consumidor, é baseada em 

indicadores como credenciais, reputação, e recomendações de amigos ou parentes 

(JOHNSON; ZINKHAN; AYALA, 1998). Serviços com alta interação e participação do 

cliente (como dentistas, cabeleireiros, assessorias esportivas) terão uma avaliação 

diferente da qualidade, pois o cliente afeta o processo (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985). Além disso, ofertas com altas propriedades de credencial 

são mais difíceis de avaliar pelo consumidor. Os serviços, comparativamente aos 

bens, são difíceis de avaliar por que têm muitas propriedades de credencial. No 

modelo SERVQUAL as dimensões competência (posse das habilidades e 

conhecimentos necessários para desempenhar o serviço) e segurança (livre de 

perigo, risco ou dúvida) têm propriedades de credencial (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985).  

 

Ainda no modelo SERVQUAL, a comunicação boca-a-boca, determinante da 

expectativa do serviço, faz parte da dimensão confiabilidade (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1988), tendo uma ligação muito próxima com o aspecto de 

imagem da qualidade percebida (GRÖNROOS, 2004, p. 99). 

 

Para os serviços pessoais, a percepção do consumidor sobre competência e 

credibilidade do prestador de serviço devem impactar sua intenção de uso de uma 

categoria de serviço. Esta percepção pode ser reafirmada pela Experiência Prévia 

ou, ainda, a Comunicação  Boca-a-Boca originada da experiência de outros 

consumidores com a categoria de serviço (ZEITHAML; BITTNER, 1996). A 

Comunicação Boca-a-Boca reforçará a imagem de uma categoria de serviço, ligada 

à confiabilidade (GRÖNROOS, 2004, p. 99). Um diálogo entre consumidores, em 

uma página eletrônica do sítio ReclameAqui (www.reclameaqui.com.br), mostrou o 
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impacto do período de fidelidade em serviços de telefonia na percepção dos 

consumidores quanto à credibilidade:  

 

CONSUMIDOR 1:  
“Bom dia. Estou entrando em contato para reclamar da qualidade do serviço 
de internet ‘Vírtua’. Estou sem internet. A internet, o netfone ficam mais fora 
do ar do que funcionando. Estou totalmente insatisfeito com o ‘Vírtua’. 
Assim não recomendo a nenhum amigo. Estou somente esperando terminar 
o período de fidelidade para cancelar net fone/virtua/tv a cabo.” 

 
CONSUMIDOR 2: 
“O período de ‘fidelidade’ é enganação! Você está pagando por um serviço 
que não funciona? O que te passa na cabeça? Teu dinheiro vale tão pouco 
assim? Existe uma máxima do comércio que diz: ‘o freguês sempre tem 
razão’. Você tem razão. Mas vai pagar por um serviço que não presta? 
Devolva logo essa porcaria e se livre do enguiço, homem! Não seja 
ingênuo!”  (RECLAME AQUI, 2008, acesso em 16 de julho de 2008). 

 

Posto o referencial teórico sugerindo que a avaliação de algumas das cinco 

dimensões de qualidade de serviço, propostas no SERVQUAL, diminuem o risco 

percebido pelo consumidor (CLOW; TRIPP; KENNY, 1996), associado com 

indicadores de credenciais, reputação do serviço (JOHNSON; ZINKHAN; AYALA, 

1998), e a obtenção da qualidade prévia por fontes informativas (JOHNSON; 

ZINKHAN; AYALA, 1998; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988) surge a 

quinta proposição desta dissertação, esquematizada no Esquema 6. 

 

 P5: Quanto maior a Qualidade Percebida Previamente sobre a categoria de 

serviço, maior será a Intenção de Uso dela. 

QUALIDADE 
PERCEBIDA

PREVIAMENTE

INTENÇÃO DE USO 
DE CATEGORIA DE 

SERVIÇO

CONDIÇÃO 
FINANCEIRA

SISTEMA DE 
VALOR TERMINAL

EXPECTATIVAS 
DE BENEFÍCIOS

EXPERIÊNCIA 
PRÉVIA

QUALIDADE 
PERCEBIDA

PREVIAMENTE

INTENÇÃO DE USO 
DE CATEGORIA DE 

SERVIÇO

CONDIÇÃO 
FINANCEIRA

SISTEMA DE 
VALOR TERMINAL

EXPECTATIVAS 
DE BENEFÍCIOS

EXPERIÊNCIA 
PRÉVIA

 

Esquema 6 – Modelo da intenção de uso de categoria de serviço de Dorsch, Grove e 
Darden (2000) com adição da Qualidade Percebida propostos na dissertação. 
 
Fonte: Elaboração própria 
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 2.5.6 Comunicação Boca-a-Boca 

 

 

A Comunicação Boca-a-boca “envolve indivíduos compartilhando informação com 

outros indivíduos de forma verbal, incluindo o contato pessoal [...]” (HAWKINS; 

MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p. 82). Há um ou mais receptores e comunicador 

percebendo-a como não-comercial em relação a uma marca, um bem ou serviço 

(ARNDT, 1967). Esta comunicação tem um impacto forte no comportamento do 

consumidor (MOWEN; MINOR, 2006), como nos conselhos de outros consumidores 

(EAST; HAMMOND; WRIGHT, 2007), e útil para estimular atitudes positivas, levando 

o consumidor a adotar e experimentar produtos (IKEDA, 1997). O aprendizado de 

novos produtos ocorre com amigos ou grupos de referência via a: i) observação ou 

participação com eles, conforme utilizam o produto; ii) procura ou recebimento de 

conselhos e informações advindos deles (HAWKINS; BEST; COWNEY, 1995, p. 

163). 

 

Muitas pesquisas postulam que, previamente à escolha, o consumidor adquire 

informações dos produtos de interesse, nas quais basearão as escolhas (HOWARD; 

SHETH, 1969; BETTMAN, 1979). O processo antes da compra pode ser extenso, 

limitado ou rotineiro. A busca de informação pode ser caracterizada pelas fontes que 

o consumidor emprega como a procura interna (baseada em informações de sua 

memória) e a procura externa (informações do ambiente).  

 

A busca interna provavelmente precede a busca externa, conforme o consumidor 

determina se a escolha pode ser baseada em sua experiência prévia. Caso não, ele 

se utilizará da procura externa de informação. Estudo empírico mostrou que 

conforme o processo de decisão amadurece os dois tipos de procura podem ser 

utilizados alternadamente antes da escolha (BURKE et al, 1979). A procura interna já 

foi definida e abordada quando se discorreu sobre a Experiência Prévia do 

consumidor. Cabe agora descrever a procura externa que foi verificada em estudo 

empírico, sobre serviços profissionais, como a mais importante (FREIDEN; 

GOLDSMITH, 1989) para formação da percepção do serviço esperado pelo 

consumidor. 
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Vários pesquisadores classificaram as variáveis que podem afetar a procura de 

informação. Uma une as proposições de Newman (1977), Burke et al (1979) e 

Freiden e Goldsmith (1989) em seis categorias (MOORE; LEHMANN, 1980). 

 

a) Natureza geral do ambiente de mercado, relacionada ao número de 

alternativas existentes, suas complexidades e a percepção do consumidor 

quanto à disponibilidade da informação; 

 

b) Gama de variáveis situacionais que afetam a busca de informações pelo 

consumidor. As variáveis incluem restrições ao consumidor (tempo, pressão, 

disponibilidade financeira) e aspectos estruturais ao redor da disponibilidade 

de informação (percepção da facilidade em obtê-la); 

 

c)  Percepção do consumidor quanto aos ganhos potenciais da aquisição da 

informação, podendo ser função da importância do produto ou serviço 

(visibilidade social, risco percebido); 

 

d) Conhecimento do consumidor e experiência prévia com a categoria de 

produto ou serviço, armazenada em sua memória. Auxiliam na tomada de 

decisão em função de históricos positivos ou negativos em relação à 

categoria de produto ou serviço analisada; 

 

e) Diferenças individuais. Estão relacionadas à capacidade cognitiva inerente de 

cada consumidor, habilidades adquiridas com resoluções de problemas, grau 

de envolvimento da situação de escolha, e características pessoais e 

demográficas; 

 

f) Percepção de conflitos e estratégias de resposta à situações de conflitos. 

 

Em estudo empírico sobre serviços de reparos automotivos demonstrou-se que a 

experiência prévia do indivíduo está positivamente correlacionada com a procura 

interna de informação, baseada nas informações da memória do indivíduo, e 

negativamente correlacionada com a procura externa, relacionada com o uso de 

informação externa ao indivíduo (BIEHAL, 1983). O autor ainda verificou que a idade 
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do indivíduo tem correlação negativa com a procura externa, ou seja, consumidor de 

idade menos avançada utiliza-se mais da procura externa, fruto de sua menor 

experiência prévia. Outros estudos verificaram, ainda, que a procura está 

condicionada ao ambiente externo ao problema decisório, a qual inclui elementos 

como pressão de tempo, formato e volume da informação e percepção de tarefa pelo 

indivíduo (JACOBY; CHESNUT; FISHER, 1978), sendo que para  tarefas em 

cenários de decisão múltipla (como várias compras consecutivas em um shopping) 

estudo empírico sugere a diminuição do comportamento de aquisição informacional 

do indivíduo (CHESTNUT; JACOBY, 1976). 

 

Além do mais, estudo empírico encontrou padrões diferentes de escolha do 

consumidor sob duas classes (JACOBY; CHESNUT; FISHER, 1978): a) satisfeitos, 

que buscam uma alternativa satisfatória; b) otimizadores, que maximizam a 

qualidade da escolha, escolhendo a “melhor” alternativa. Os autores inferiram que a 

última classe é aquela mais preocupada com a qualidade dos produtos, engajando-

se mais na busca informacional. Por sua vez, o desejo do indivíduo em escolher a 

“melhor” alternativa está relacionada tanto com a procura interna quanto com a 

externa, sendo a última consistente com achados empíricos em contextos diferentes 

de decisão, como  compra de móveis e eletrodomésticos (CLAXTON; FRY; PORTIS, 

1974), bens não-duráveis (JACOBY; CHESNUT; FISHER, 1978) e roupas (SWAN, 

1969).  

 

Estudo empírico na Noruega verificou que consumidores com maiores rendimentos 

mensais, assim como os com maior grau de escolaridade, consultam maior número 

de fontes informacionais externas, assim como relatado em outras economias, como 

Alemanha e  Estados Unidos (THORELLI, 1971).  

 

A busca de informação é tida como um processo contínuo, mesmo quando a compra 

não é prevista (CLAXTON; FRY; PORTIS, 1974). Sugere-se que o indivíduo tem 

uma limitação da sensibilidade ambiental e do conhecimento das alternativas 

existentes explicada por limitação de capacidade cognitiva quanto aos atributos de 

um produto. Por outro lado, os consumidores tendem a relatar uns aos outros as 

experiências não satisfeitas, como forma de reclamação (RICHINS, 1983). A 

comunicação boca-a-boca é adicionada como resposta à teoria de comportamento 
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de reclamação do consumidor em trabalho empírico (SINGH, 1990), comprovando 

que ela é relevante na explicação dos comportamentos de saída do consumidor 

como mudança de marca ou loja (RICHINS, 1983) e prestador de serviço. O 

consumidor ao provocar o boca-a-boca negativo incorre no entendimento de outros 

consumidores como a necessidade de melhorar os benefícios obtidos em relação ao 

serviço reclamado por ele. Isto ocorre quando o consumidor não crê ou percebe com 

ações que reclamação verbal ao fornecedor não lhe dará retorno. O consumidor não 

percebendo valor na reclamação junto ao fornecedor, acabará promovendo o boca-

a-boca negativo. 

 

Um estudo empírico (FREIDEN; GOLDSMITH, 1989) apontou três fontes gerais de 

informação externa: a) pessoal; b) impessoal; c) busca física. A primeira está 

relacionada a fontes como amigos, parentes, e colegas de trabalho. A segunda aos 

meios de comunicação em massa como anúncios, televisão, rádio. E a terceira 

voltada à visitação do consumidor ao ponto de venda ou execução do serviço. Os 

autores verificaram que nos serviços profissionais mais de dois terços da população 

estudada procuram por fontes pessoais, sendo que um terço delas têm os amigos e 

parentes como principais fontes informacionais. Verificaram também que metade da 

população utiliza-se de no mínimo uma fonte pessoal de informação, sendo que 

outros dois terços utilizam-se de duas a quatro fontes pessoais. Outro estudo, ainda, 

verificou que a influência de outros consumidores é importante no consumo de 

qualquer serviço (ZEITHALM, 1991), sendo que fontes pessoais, como amigos e 

parentes, foram consideradas como as mais valiosas, comumente utilizadas e mais 

importantes (FREIDEN; GOLDSMITH, 1989) . Os consumidores tendem a acreditar 

mais nas opiniões dos outros do que em fontes formais de informação (como 

anúncios), utilizando-se de fontes interpessoais visando a redução de risco na 

escolha de marcas (FLYNN; GOLDSMITH; EASTMAN, 1996).  

 

Quem emite opinião sobre uma situação de consumo de forma a influenciar a 

tomada de decisão dos outros é conhecido por líder de opinião (ROGERS; 

CARTANO, 1962), e os consumidores que buscam e seguem os conselhos de tais 

líderes são como procuradores de opinião. A existência destes últimos é prevista 

pela idéia de que as pessoas buscam informações, principalmente com parentes e 

amigos sobre uma dada categoria de produto. Esta busca já foi incluída em várias 
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pesquisas como externa ao consumidor (BEATTY; SMITH, 1987; PUNJ; STAELIN, 

1983). Sobre a informação externa, amigos e parentes são tidos como fontes críveis 

de informação em uma categoria de produto, sendo facilitadora da tarefa de compra 

e importantes para a redução de risco percebido pelo procurador de opinião 

(FLYNN; GOLDSMITH; EASTMAN, 1996).  

 

Variadas pesquisas revelaram a importância da comunicação boca-a-boca na 

formação de atitudes (BONE, 1995) e na compra (BANSAL; VOYER, 2000), assim 

como na redução do risco associado à decisão de compra (MURRAY, 1991). Há 

crescente volume de pesquisas e estudos sobre sua influência no comportamento do 

consumidor (JOHNSON; ZINKHAN; AYALA, 1998). Por conseguinte, a comunicação 

boca-a-boca não deveria ser ignorada pelo profissional de marketing (IKEDA, 1997). 

Num trabalho empírico, Toaldo e Rossi (1997) comprovaram que o corte de cabelo, 

um serviço pessoal (LOVELOCK, 1996), é mais influenciado pela comunicação 

interpessoal (no caso, dos amigos) do que por práticas promocionais, como 

recomendação de especialistas, notícias na mídia, influências de jornais e revistas, 

ou ainda, do rádio e televisão. Estudo empírico contrastou o marketing induzido 

(comunicação na televisão, rádio, anúncios e revistas, e-mails, malas diretas) e a 

Comunicação Boca-a-Boca (depoimentos de amigos e parentes) e investigou os 

efeitos cruzados entre elas. Os resultados mostraram que consumidores 

conquistados com a Comunicação Boca-a-Boca geram mais Comunicação Boca-a-

Boca do que aqueles obtidos pelo marketing induzido (VILLANUEVA; YOO; 

HANSSENS, 2008).   

 

De outro lado, outros estudos concluiram que os consumidores se engajam 

relativamente pouco na procura por informações, mesmo quando questões 

financeiras estão em jogo, explicado pelo fato de a busca ter custos excedidos em 

relação aos benefícios para o consumidor (NEWMAN; STAELIN, 1972; BETTMAN; 

ZINS, 1979).  

 

O processo de tomada de decisão do consumidor é normalmente guiado por 

preferências previamente formadas para uma alternativa particular. Ele decide entre 

alternativas baseado em atividades de busca de informações, que podem ser 

limitadas (BEATTY; SMITH, 1987; MOORTHY; RATCHFORD; TALUKDAR, 1997) 
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externa e internamente em função do envolvimento com o produto (HAWKINS; 

MOTHERSBAUGH; BEST, 2006). As alternativas existentes na ótica do consumidor 

podem ser avaliadas com menor ou maior detalhamento (SLOVIC, 1995; COUPEY; 

IRWIN; PAYNE, 1998; ALBA; HUTCHINSON, 2000; CHERNEV, 2003). Quanto à 

procura de informação, a avaliação de alternativas tem ganhado força na pesquisa 

atual (LAROCHE; KIM; MATSUI, 2003). O consumidor seleciona uma marca 

somente se ela atender os padrões aceitáveis em cada atributo considerado  

importante (SOLOMON, 2001), eliminando a marca que não preenche os padrões de 

dos atributos mais importantes. 

 

A Comunicação Boca-a-boca é crucial para o sucesso em serviços (BERRY; 

PARASURAMAN, 1991) em função da natureza deles, alterando a percepção dos 

seus atributos. A avaliação do resultado da compra, obtenção, uso e descarte do 

serviço impactarão a ordem emocional, podendo disparar boca-a-boca negativo ou 

positivo (ENGEL; KEGERREIS; BLACKWELL, 1969). Não aumentando o boca-a-

boca diretamente, mas indiretamente, por meio de influências sobre a satisfação em 

relação ao serviço (WESTBROOK, 1987). O consumidor tende a reclamar de um 

serviço com outras pessoas quando se torna difícil reclamar do indivíduo ou da 

organização que o executou e causou problema. Em um estudo empírico sobre 

serviços médicos, Singh (1990) concluiu que os consumidores são mais aptos a se 

engajar no boca-a-boca negativo do que reclamar diretamente ao prestador do 

serviço, e que em diferentes categorias de serviços o boca-a-boca tem relevâncias 

diferentes, sendo mais expressivo naqueles ligados a cuidados físicos.  

 

Informações sobre uma categoria de serviço obtidas por Comunicação Boca-a-boca 

em um grupo de referência do consumidor parecem ser um motivador para 

mudanças da intenção de uso da categoria de serviço. Em estudo empírico para 

elaboração de escala para influenciadores e tomadores de opinião, verificou-se forte 

correlação entre os influenciadores e o conhecimento percebido, visto que são 

propensos a comunicarem-se com os outros em virtude de seu envolvimento com a 

categoria de produto (FLYNN; GOLDSMITH; EASTMAN, 1996). 

 

Quando se trata de beleza, o entendimento do poder das referências de amigas tem 

crescido. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos apontam que 64% da mulheres 
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recomendam marcas de produtos e serviços de beleza em bases regulares e 17% 

das mulheres obtêm conselhos e recomendações de suas amigas em temas ligados 

à beleza (produtos, prestadores de serviços) (BEYER, 2007). 

 

A Comunicação Boca-a-boca é vital para criar relacionamento duradouro, podendo, 

ainda, ter efeito imediato substancial no momento de compra e consumo do serviço 

(GRONRÖOS, 2004, p. 215). Estudos empíricos comprovaram que os consumidores 

utilizam-se mais de fontes pessoais de informação quando procuram um prestador 

de serviços do que bens de consumo (LESSIG; PARK, 1978; MURRAY, 1991). Eles 

buscam mais informações antes de comprar um serviço pois associam maior risco 

percebido, da mesma forma que buscam fontes mais pessoais de informação na 

pré-compra de serviços para reduzir a incerteza associada ao uso (MURRAY, 1991). 

Assim, buscam formadores de opinião que consideram ter experiência com o 

serviço, como meio de aprendizado e de aproximação da experiência direta de 

consumo do serviço (ZEITHALM, 1981; LOVELOCK, 1996).  

 

O consumidor de serviço prefere as opiniões e experiências de outros indivíduos que 

lhes sejam comparáveis no consumo de serviços (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 

2000), com os quais já se tenha estabelecido relação de confiança (COX, 1964), 

suportando a noção de fidedignidade e conhecimento como influenciadoras do uso 

de fonte de recomendações. Como verificado em relatos de pessoas que 

começaram a correr: “... começou a correr há quatro meses, com o incentivo do 

irmão” (AMARAL, 2008). No uso de serviços médicos pacientes tendem rapidamente 

a terminar um processo de decisão sem procurar informações adicionais quando a 

recomendação é oriunda de uma fonte confiável (JANIS; MANN, 1977). Em 

comparação com bens, na escolha de serviços as fontes pessoais são preferidas 

sobre as fontes impessoais (MURRAY, 1991).  

 

Em função das características distintivas dos serviços, há maior dificuldade dos 

clientes em estruturar decisões sobre eles. Isto torna os clientes mais receptivos às 

dicas no ambiente de decisão dos serviços do que no caso de bens (BURTON, 

1990). Desta forma, o consumidor se engajará mais na busca de informações no 

estágio prévio à decisão de compra. Visto que a intenção de uso de serviço está 

dentro deste período prévio, compete considerar a busca de fontes pessoais com 
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alguma relação com a Intenção de Uso do serviço. 

 

Algumas pesquisas revelaram que as características do consumidor como as 

cognitivas (crença e consciência), afetivas (respostas emocionais) e conativas 

(intenção de agir) são influenciadas, pela efetividade da Comunicação Boca-a-boca. 

A influência é melhor do que a obtida pelos meios de comunicação de massa, sendo 

que a efetividade não é limitada a decisões de compras de alto risco, como proposto 

em estudo empírico de Sheth (1971) e Day (1971). A Comunicação Boca-a-boca é 

fonte efetiva de informação para a escolha dos consumidores, particularmente para 

serviços com experiência pré-compra limitada (EAST; HAMMOND; WRIGHT, 2007). 

Estudos exploratórios revelaram a Comunicação Boca-a-boca como fator dominante 

na escolha do consumidor, como principal fonte de informação quando se procura 

um prestador de serviço (KEAVENEY, 1995), sendo importante na seleção de 

serviços profissionais (FELDMAN; SPENCER, 1965). 

 

Assim, a comunicação boca-a-boca impulsiona a decisão de compra de um serviço 

(MURRAY, 1991), moldando as expectativas do consumidor, sendo importante como 

informação e persuasão (WEBSTER, 1991) nos serviços profissionais e pessoais. 

Na reportagem de uma revista especializada em corridas de rua no Brasil, declarava 

uma corredora: “se existe alguém que corre no setor (empresa onde ela trabalha), 

logo passa a ser admirado pela disposição e disciplina. Assim, os outros (colegas 

de trabalho) ficam influenciados e começam a correr também.” (PUERTA, 2007, p. 

31, grifo itálico aqui acrescentados). Em outro relato em uma revista feminina a 

redatora que havia iniciado a praticar a corrida havia 3 meses, declarava: “... quando 

vi, já estava falando de corrida com todo mundo – virei a corredora.” (AMARAL, 

2008, p. 123). 

 

Um modelo dinâmico do comportamento de pesquisa do consumidor inclui seu  

capital humano, definido como o estoque de informação e conhecimento obtido por 

ele no passado, tornando-o mais produtivo no período da nova procura (PUTREVU; 

RATCHFORD, 1997). No modelo o comportamento de pesquisa foi analisado por 

três elementos: a) medida de habilidade  percebida do indivíduo, tida também como 

o auto-conhecimento de mercado em termos de preço e ofertas (URBANY; 

DICKSON; KALAPURAKAL, 1996); b) medida de experiência, tida como 
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investimento de procura voltado ao esforço objetivado na busca da alternativa atual; 

c) medida de eficiência, relacionada com as habilidades percebidas de auto-

gerenciamento de tempo no processo de procura.   

 

Os autores subdividiram o capital humano em informacional e de conhecimento. O 

primeiro tendo a forma de informação sobre atributos e preços que foram obtidos em 

oportunidades passadas e que continuam aplicáveis ao presente período de busca, 

podendo diminuir a procura em atividades onde não há a necessidade de repetição 

da procura desta informação. O segundo tendo a forma de conhecimento sobre 

como a procura obtida no passado tornou o consumidor mais eficiente na busca do 

período presente, podendo ter dois efeitos sobre a procura: a) diminuir a quantidade 

de procura necessária para obter uma dada quantidade de informação; b) diminuir o 

esforço do custo da busca, incentivando o indivíduo a obter mais informação, de 

fontes referenciais como amigos e parentes.  

 

Pelo visto em Murray (1991), Lessig e Park (1978), Burton (1990), East, Raymond e 

Wright (2007) e Keaveney (1995), o consumidor busca referências entre 

consumidores que tenham experiência com a categoria de serviço, que podem 

encorajá-lo a usá-la em vez de recorrer a executar a tarefa por si próprio. Assim, 

surgem a sexta e a sétima proposições desta dissertação, também ilustradas no 

Esquema 7. 

 

P6: Quanto mais Comunicação Boca-a-Boca, maior será a Expectativa 

de Benefícios sobre a categoria de serviço. 

 

P7: Quanto mais Comunicação Boca-a-Boca, maior será a Qualidade 

Percebida Previamente sobre a categoria de serviço. 
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QUALIDADE 
PERCEBIDA

PREVIAMENTE

COMUNICAÇÃO 
BOCA-A-BOCA

INTENÇÃO DE USO 
DE CATEGORIA DE 

SERVIÇO

CONDIÇÃO 
FINANCEIRA

SISTEMA DE 
VALOR TERMINAL

EXPECTATIVAS 
DE BENEFÍCIOS

EXPERIÊNCIA 
PRÉVIA

QUALIDADE 
PERCEBIDA

PREVIAMENTE

COMUNICAÇÃO 
BOCA-A-BOCA

INTENÇÃO DE USO 
DE CATEGORIA DE 

SERVIÇO

CONDIÇÃO 
FINANCEIRA

SISTEMA DE 
VALOR TERMINAL

EXPECTATIVAS 
DE BENEFÍCIOS

EXPERIÊNCIA 
PRÉVIA

 

Esquema 7 – Modelo de intenção de uso de categoria de serviço de Dorsch, Grove e 
Darden (2000) com adição do construto Comunicação Boca-a-boca proposto na 
dissertação. 
 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo em vista as proposições enunciadas nesta dissertação, o próximo capítulo 

traz o método e os procedimentos empíricos utilizados para testá-las. 
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 3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS EMPÍRICOS 

 

 

O método de pesquisa constitui-se em uma estrutura ou plano para se conduzir o 

estudo, detalhando os procedimentos essenciais para a obtenção da informação 

necessária, permitindo estruturar ou resolver o problema de pesquisa. Este capítulo 

expõe as etapas do método e procedimentos empíricos empregados nesta 

dissertação.  

 

A pesquisa empírica se dividiu em duas etapas. A primeira, de cunho exploratório, 

teve entrevistas em profundidade de cinco indivíduos em cada uma das categorias 

de serviço, de modo a sondar informações para revisão do questionário de Dorsch, 

Grove e Darden (2000) (Anexo A). Ela será detalhada no subcapítulo 3.2.1. Serviu 

para trazer informações que auxiliaram a elaboração do questionário quantitativo 

(Apêndices D e E), que foi utilizado na segunda etapa. Esta, de cunho descritivo, foi 

para avaliar a influência dos potenciais antecedentes sobre a Intenção de Uso de 

categoria de serviço. O questionário foi aplicado em populações de cada uma das 

categorias de serviços e os resultados obtidos foram submetidos à Análise Fatorial e 

Modelagem por Equações Estruturais, finalizando com o teste das proposições 

enunciadas no capítulo anterior.  

 

Relembrando, o objetivo geral desta dissertação é melhorar a teorização dos 

antecedentes da intenção comportamental do consumidor na escolha por 

prestadores de serviços. Por sua vez, são os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Testar a influência da Qualidade Percebida Previamente na Intenção de Uso 

da categoria de serviços pessoais;  

 

b) Testar a influência da Comunicação Boca-a-boca sobre a Intenção de Uso da 

categoria de serviços pessoais; 

 

c) Testar a influência da Condição Financeira sobre a Intenção de Uso de 

categoria de serviços pessoais; 
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d) Identificar como serviços com diferentes naturezas de ações modelam as 

relações entre os antecedentes potenciais da Intenção de Uso da categoria de 

serviço;  

 

e) Identificar a relação do Envolvimento na Intenção de Uso da categoria de 

serviço; 

 

f) Identificar as consequências da adição de novos construtos ao modelo de 

Intenção de Uso de categoria de serviço de Dorsch, Grove e Darden (2000). 

 

Após a apresentação dos objetivos o método empírico será detalhado. Na seqüência 

estão descritos os preparativos de coleta de dados de ambas as etapas, e a análise 

das evidências encontradas. 

 

 

 3.1 Esquema de pesquisa 

 

 

As pesquisas podem ser classificadas como exploratórias ou conclusivas 

(MALHOTRA, 2006, p. 99). A exploratória é utilizada quando se necessita de uma 

compreensão do problema enfrentado, definir o problema de forma mais precisa ou 

realizar descobertas adicionais antes que uma abordagem possa ser desenvolvida. 

Além disso, permite aumentar a familiaridade com o problema e clarificar conceitos, 

dada sua ênfase na descoberta de idéias e insights (CHURCHILL, 1999). Entre 

outras finalidades, é utilizada quando se procura decidir quais variáveis relevantes 

necessitam ser consideradas, as hipóteses são vagas, mal definidas ou tampouco 

existem (AAKER; KUMAR; DAY, 2001).  

 

Nesta dissertação a pesquisa exploratória se prestou à busca de descobertas 

adicionais sobre os potenciais antecedentes da Intenção de Uso de categoria de 

serviço, como Condição Financeira, Comunicação Boca-a-Boca e Qualidade 

Percebida Previamente. Está em linha com o papel da pesquisa exploratória em que 

o pesquisador não tenha compreensão suficiente para prosseguir com o projeto de 

pesquisa (MALHOTRA, 2006). 
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A pesquisa exploratória foi conduzida com entrevistas individuais com cinco 

consumidores da categoria de serviço de salão de beleza e cinco potenciais 

consumidores da categoria de assessoria esportiva. O roteiro das entrevistas está 

exposto no Apêndice A.  

 

Há a pesquisa conclusiva descritiva e a causal (CHURCHILL, 1999; MALHOTRA, 

2006). A primeira descreve algo, sendo necessário grande conhecimento prévio a 

respeito da situação-problema, com as causas relevantes já identificadas por meio 

de pesquisa exploratória. A pesquisa descritiva se caracteriza pela formulação prévia 

de hipóteses, sendo pré-planejada e estruturada, baseada em amostras grandes e 

representativas, com ênfase na determinação da freqüência com que duas variáveis 

se relacionam (CHURCHILL, 1999). É marcada por enunciado claro do problema, 

hipóteses específicas e pela detalhadas informações. 

 

Por se tratar de um dissertação e dado seu tempo de execução, aqui se optou por 

pesquisa conclusiva descritiva transversal, com o intuito de verificar as hipóteses 

levantadas. Esta foi conduzida com a aplicação de questionário em duas populações 

diferentes de cada categoria de serviço. O questionário aplicado em cada categoria 

encontram-se nos Apêndices D (salão de beleza) e E (assessoria esportiva). No sub-

item 3.2.2, as características da população de interesse são descritas. Entre as 

evidências levantadas surgiram a importância da Comunicação Boca-a-Boca e da 

Qualidade Previamente Percebida na Intenção de Uso da categoria, assim como o 

influência da Condição Financeira sobre esta. 

 

 

 3.2 Técnicas de coleta de dados 

 

 

A coleta de dados envolve uma força que opere no campo, de duas possíveis 

maneiras: a) pesquisador desenvolve suas próprias maneiras de organizar a coleta 

de dados; b) pesquisador contrata uma agência de pesquisa de campo 

(MALHOTRA, 2006). A opção desta dissertação, por verba, foi a primeira. Nesta 

seção se discorre brevemente sobre as técnicas de coleta de dados utilizados nas 

duas etapas da pesquisa.  
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 3.2.1 Pesquisa qualitativa (Primeira etapa) 

 

 

Nas entrevistas em profundidade aplicadas nesta dissertação se indagou do 

consumidor sobre tópicos estudados relativamente complexos (Experiência Prévia, 

Condição Financeira, Expectativa de Benefícios, Comunicação Boca-a-Boca, 

Qualidade Percebida Previamente) e que poderiam ser embaraçosos ou, dada a sua 

natureza emocional e social, os entrevistados poderiam apresentar tendências a 

sofrer influências de outras pessoas, com padrões sociais aceitáveis. Uma 

ordenação aproximada das questões e seu palavreado foram elaborados de maneira 

cuidadosa. Por fim, organizou-se um roteiro escrito, mentalmente bem organizado, 

sem comprometimento da natureza exploratória, conforme apresentado no Apêndice 

A. 

 

Foram conduzidas entrevistas individuais com consumidores em cada categoria de 

serviço. No salão de beleza os indivíduos foram considerados como usuários da 

categoria dada a frequência de uso das respondentes, o que será detalhado no 

capítulo 4 (dos resultados).Optou-se por coletar dados do público feminino pelo fato 

de a maioria dos serviços oferecidos pelos salões de beleza serem voltados para ele 

como descrito pelo Quadro 4.  

 

Público feminimo Público masculino 

S
e
rv
iç
o
s 
o
fe
re
ci
d
o
s 
p
or
 s
a
lõ
e
s 
de
 

b
e
le
za
 

Corte de cabelo 
Pintura do cabelo 
Alisamento do cabelo 
Hidratação do cabelo 
Luzes no cabelo 
Aplique (aumento de cabelos) 
Cauterização 
Feitio de mãos 
Corte das sobrancelhas 
Banho de lua 
Bronzeamento 
Limpeza de pele 
Drenagem linfática 
Dia da noiva 
Maquiagem 

Corte de cabelo 
Pintura do cabelo 
Alisamento do cabelo 
Hidratação do cabelo 
Corte da barba 

Quadro 4 – Exemplos de serviços em salões de beleza em função do público 
atendido. 
 
Fonte: Elaboração própria 
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 Além disso, visita a salões de beleza na Zona Norte de São Paulo e páginas 

eletrônicas demonstraram ações de marketing voltadas ao público feminino, como 

fotos de modelos femininas, explicação dos serviços voltada às mulheres, 

depoimentos de usuárias que utilizam o serviço. Isso mostrou a maior presença das 

mulheres na clientela da categoria e, assim, a seleção do mesmo para a pesquisa. 

 

Para assessoria esportiva, homens sem experiência de consumo da categoria foram 

selecionados. A opção por este perfil de público é explicada pelo fato da maioria da 

população que pratica as atividades físicas, oferecidas pelas assessorias esportivas, 

ser do público masculino. Em corridas de rua, o público masculino representa 85% 

dos inscritos (CORPORE, 2008), sendo o mais representativo em termos de 

potenciais consumidores para a categoria.  

 

O roteiro das entrevistas, está no Apêndice A. Esta opção, e não um projeto 

estruturado, para a primeira etapa, se deu com o objetivo de evitar respostas 

imprecisas, pois foram trabalhados diversos elementos subjetivos, de compreensão 

relativamente difícil. Se expôs aos entrevistados os objetivos da pesquisa como 

resultando numa colaboração mais efetiva para atingir os propósitos iniciais da fase 

qualitativa, entender os efeitos dos antecedentes sobre a Intenção de Uso de 

categoria de serviço. Também, procurou-se a obtenção de informações relevantes 

para montagem de questionário da segunda etapa. 

 

As entrevistas em profundidade constituiram-se de uma entrevista não-estruturada, 

direta, pessoal, na qual um único respondente foi abordado para descobrir suas 

motivações, crenças, atitudes e sentimentos subjacentes ao problema de pesquisa. 

A entrevista teve início com uma pergunta genérica sobre o tema estudado, com o 

entrevistador incentivando o indivíduo a falar abertamente de suas relações com o 

objeto de estudo, como proposto na literatura (AAKER; KUMAR; DAY, 2001; 

MALHOTRA, 2006).  

 

As entrevistas em profundidade procuram revelar análises pessoais mais 

aprofundadas do que outros métodos de sondagem (MALHOTRA, 2006), permitindo 

a atribuição das respostas a cada entrevistado, e de uma livre troca de informações. 

Durante as entrevistas, o entrevistador evitou uma posição de superioridade, 
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deixando o respondente à vontade; procurou ser desprendido e objetivo, mantendo a 

pessoalidade e, perguntou de maneira informativa, com perguntas abertas, evitando-

se respostas simples do tipo “sim” ou “não”. Toda esta técnica seguiu as orientações 

da literatura (AAKER; KUMAR; DAY, 2001; MALHOTRA, 2006).  

 

 

 3.2.2 Pesquisa quantitativa – segunda etapa 

 

 

A segunda parte desta dissertação utilizou-se de método quantitativo, numa 

pesquisa conclusiva, buscando testar hipóteses derivadas da revisão bibliográfica e 

corroboradas na pesquisa exploratória inicial. Nesta fase final, o processo de 

pesquisa estruturado fez-se possível e relevante para uma amostra maior, com o fim 

de validar os achados da primeira fase e testar as hipóteses.  

 

Foram conduzidas entrevistas individuais com as duas populações amostrais em 

cada categoria de serviço. A seleção do público seguiu a mesma orientação e 

justificativas utilizadas na primeira etapa. Para a aplicação do questionário foram 

selecionados ambientes nos quais o entrevistador tivesse capacidade de abordar os 

respondentes e estes pudessem despender tempo, sem sentirem-se pressionados, 

para responder. Essa técnica visou evitar desvios nas respostas dos respondentes 

que poderiam ser causadas por fatores externos à pesquisa. Assim, os locais 

selecionados para aplicação do questionário foram dois pontos de entregas de kit de 

provas de corrida de rua. Uma voltada para o público feminimo, onde o questionário 

para salão de beleza foi aplicado, haja vista que a organização do evento 

disponibilizou serviços para este público, como tratamento facial, pintura de unhas, 

seminários de beleza. A segunda voltada ao público de ambos os sexos, porém com 

mais de 85% dos participantes da prova do sexo masculino, dada a distância 

percorrida na competição (10 quilômetros).  

  

Para ambas as categorias o entrevistador evitou uma posição de superioridade, 

deixando o respondente à vontade. O questionário era auto-respondido para evitar 

um viés do respondente em função da presença do pesquisador. Na abordagem, o 

pesquisador procurou explicar os motivos genéricos da pesquisa, elucidando a forma 
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de preenchimento do questionário. Também, se colocou a disposição dos 

respondentes no caso de qualquer dúvida. Com isso, o pesquisador evitou se 

distanciar do raio de visão do respondente. 

 

Para cada questionário aplicado o pesquisador checou se todas as perguntas foram 

respondidas, para não se perder os demais dados obtidos em função de um dado 

faltante. A análise dos dados faltantes é relatada no item 4.2.2.  

 

Para fins da análise estatística, a seguir há uma pequena revisão sobre as medidas 

de confiabilidade e validade de construto. Depois a modelagem por equações 

estruturais, uma das ferramentas utilizada nesta dissertação, é explicada. 

 

 

 3.2.3 Medidas de confiabilidade e validade 

 

 

A validade, em âmbito geral, se refere ao grau em que as medidas estão livres de 

erros de medição (PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991), sendo que dois tipos de erros 

podem ocorrer no processo de medição: a) sistemáticos, que recorrem sobre 

medições repetidas; b) não sistemáticos, que variam de forma não prevista sobre 

medições repetidas.  

 

Uma das formas de avaliar a precisão de uma medida se dá por mensurações 

repetidas do objeto, o que é uma situação difícil de ser considerada nas Ciências 

Sociais. A maioria das variáveis de interesse não são significativamente susceptíveis 

a mesurações repetidas. Devido a este problema, nas Ciências Sociais, a 

confiabilidade é usualmente estimada pelo estudo da extensão na qual os indivíduos 

retém as suas posições relativas em um grupo (PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991). É 

uma aproximação razoável, pois o interesse na maioria das vezes é sobre as 

diferenças entre tais indivíduos em termos de seus traços ou características 

particulares. Assim, quando se deseja tomar decisões sobre indivíduos, baseadas 

em medições sobre eles, torna-se essencial saber quão confiável são as medidas. 
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Há quatro tipos de abordagem de estimação da confiabilidade: a) inter-observada,  

utilizada para avaliar o grau no qual diferentes observadores oferecem estimativas 

consistentes do mesmo fenômeno; b) teste-reteste, utilizado para avaliar a 

consistência de medida entre um período de tempo e outro; c) formas equivalentes 

para avaliar a consistência de resultados de dois testes construídos da mesma forma 

para o mesmo domínio de conteúdo; d) consistência interna para avaliar a 

consistência de resultados através de itens dentro do teste (RESEARCH METHODS 

KNOWLEDGE BASE; 2009; PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991).  

 

Torna-se imperativo à pesquisa incluir informações suficientes sobre o procedimento 

utilizado nas estimativas, permitindo ao leitor verificar as fontes de erros que foram 

consideradas (PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991). Assim, nesta dissertação optou-se 

por uma abordagem de estimação da confiabilidade por consistência interna pois as 

demais apresentam restrições prejudiciais como a correlação do tempo com os 

resultados no caso do teste-reteste e a dificuldade de montagem de duas formas 

equivalentes nesta abordagem. 

 

A estimação da confiabilidade por consistência interna pode ser realizada por quatro 

métodos: a) correlação entre itens; b) correlação total entre itens; c) divisão ao meio 

(“split-half”); d) Alpha de Cronbach. A interpretação do Alpha de Cronbach, todavia, 

está relacionada à interpretação que é dada para as estimativas de confiabilidade 

baseadas no método de divisão ao meio. Isso porque o Alpha é uma média de todos 

os coeficientes de divisão ao meio para um dado instrumento (CRONBACH, 1951).  

 

O coeficiente Alpha de Cronbach (1951) foi desenvolvido para calcular a 

confiabilidade de um teste naquelas situações em que o pesquisador não tem a 

oportunidade de fazer outra entrevista com o indivíduo, recorrentemente utilizado 

como primeira medida de avaliação da qualidade do construto. Contudo, precisa-se 

obter uma estimativa apropriada da magnitude do erro da medida. O índice varia de 

zero a um, e a literatura especializada aponta que: valores até 0,6 indicam 

inconsistência na escala, valores entre 0,6 a 0,8 indicam confiabilidade razoável, e 

valores acima de 0,8 indicam confiabilidade muito alta (MALHOTRA, 2006).  
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Devido à facilidade de entendimento do conceito e das formulações matemáticas da 

confiabilidade, muitos pesquisadores se esquecem que ela é uma condição 

necessária mas não suficiente para a validade (PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991). 

Ou seja, uma medida não pode ser válida se não for confiável, mas, sendo confiável, 

não significa que necessariamente seja válida. Assim, altos coeficientes de 

confiabilidade não podem ser considerados como evidência de validade. Isto não 

significa que a confiabilidade não seja importante, mas, que deve ser considerada 

como parte integral de qualquer pesquisa com a sua devida interpretação 

(PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991). Por estas razões será explicada a avaliação de 

validade considerada nesta dissertação. 

 

A validade é caracterizada por se referir à adequação, significância, utilidade das 

inferências específicas elaboradas para testar as medidas, sendo que a validação do 

teste é o processo de acumulação de evidências para suporte de tais inferências. 

Nesta dissertação se procurou validar os construtos, na qual o interesse é da 

validade da inferências de variáveis não observáveis (os construtos) com base em 

variáveis observáveis. Há algumas abordagens de validação de construto: a) análise 

lógica; b) análise de estrutura interna; c) análise entre estrutura (PEDHAZUR; 

SCHMELKIN, 1991, p. 59). A análise lógica deve ser aspecto de qualquer atividade 

de pesquisa, sendo que no contexto de validação do construto seu maior propósito é 

gerar contra-hipóteses como explicações alternativas a respeito do construto em 

medição, das relações entre construtos. Nesta dissertação optou-se pela validação 

do construto com validação por análise lógica, testando as hipóteses levantadas. 

 

 

 3.3 Modelagem de equações estruturais 

 

 

A modelagem de equações estruturais utiliza-se de vários tipos de modelos para 

determinar relações entre variáveis observáveis para prover um teste quantitativo do 

modelo teórico hipotetizado pelo pesquisador (SCHUMACKER; LOMAX, 2004). 

Vários modelos teóricos podem ser testados por modelagem de equações 

estruturais, hipotetizando como as variáveis definem os construtos e como estes 

construtos estão relacionados.  
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Previamente à modelagem a teoria deve estar calcada em pesquisa empírica, ou 

referências teóricas, que contenham as gamas de variáveis que definem os 

construtos que são hipotetizados (SCHUMACKER; LOMAX, 2004). Afirmam os 

autores que o objetivo principal da modelagem de equações estruturais é a 

determinação da extensão na qual o modelo teórico é suportado pelos dados 

amostrais. Se tais dados amostrais suportarem o modelo teórico, modelos teóricos 

mais complexos poderão ser hipotetizados. De outro lado, se os dados amostrais 

não suportarem o modelo teórico, tanto o modelo original pode ser modificado e 

testado ou ainda, outros modelos teóricos podem ser desenvolvidos e testados. Por 

fim, a modelagem testa os modelos teóricos utilizando o método científico do teste 

de hipóteses para desenvolver e avançar o conhecimento de relacionamento 

complexos entre construtos. 

 

A utilização de modelagem por equações estruturais explica-se por quatro razões 

principais. A primeira está relacionada à maior capacidade do método em prover 

entendimento das variáveis observáveis, pois os métodos estatísticos básicos 

somente utilizam um número limitado de variáveis, não sendo capazes de negociar 

com a sofisticação teórica de certos modelos. A segunda razão envolve ao 

reconhecimento dado à validade e a confiabilidade dos resultados observados nos 

instrumentos de medida, pois a modelagem por equações estruturais considera 

erros de medidas na análise estatística dos dados. A terceira é relacionada ao 

amadurecimento da modelagem e de seu emprego nos mais variados campos de 

conhecimento, com a habilidade de analisar modelos teóricos mais desenvolvidos. 

Por fim, a quarta razão, não menos importante, é a facilidade e desmitificação dos 

programas de computadores que utilizam a modelagem como o LISREL®, Amos® e 

EQS®.  

 

Entre os objetivo desta dissertação está a promoção de maior entendimento das 

variáveis observáveis, procurando ainda, verificar a validade e confiabilidade dos 

dados amostrais em relação à teoria e, assim, a aplicação da modelagem por 

equações estruturais é adequada para alcançar tais objetivos. 
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A modelagem por equações estruturais pode testar vários tipos de modelos teóricos: 

a) regressão; b) path analysis; c) análise fatorial confirmatória. Nesta dissertação 

pretende-se testar as variáveis latentes, ou construtos, que se caracterizam por não 

serem observáveis ou mensuráveis: a) Experiência Prévia do consumidor; b) 

Expectativas de Benefícios do consumidor; c) Condição Financeira do consumidor; 

d) Comunicação Boca-a-Boca; e) Qualidade Percebida Previamente pelo 

consumidor; f) Intenção de Uso de Categoria de Serviço. Assim, aplicou-se a 

modelagem por equações estruturais analisando o modelo de intenção de uso de 

categoria de serviços por path analysis através do LISREL® por facilidades de 

acesso à esta ferramenta computacional. 

 

A  modelagem por path analysis é a extensão lógica dos modelos de regressão 

múltipla (SCHUMACKER; LOMAX, 2004). Teoricamente ela requer a análise de 

várias equações de regressões múltiplas utilizando variáveis observáveis, estudando 

os efeitos diretos e indiretos das variáveis. É um modelo de teste das relações 

teóricas, estimando o efeito entre elas uma vez que o modelo é especificado à priori 

pelas considerações teóricas. Para os autores um modelo de path analysis deve 

estabelecer as relações causais entre duas variáveis o que ocorre por ordem 

temporal, ou pela presença de co-variância ou correlação entre as variáveis, ou 

controle de outras causas. 

 

 

 3.4 Coleta dos dados qualitativos 

 

 

No serviço de salão de beleza foi abordado um grupo inicial de 10 pessoas, que 

foram pré-selecionados em uma faculdade na região norte da cidade de São Paulo, 

verificando se tinham interesse em participar das entrevistas. Deste grupo, 5 

indivíduos se disponibilizaram a participar e foram apresentados aos objetivos da 

pesquisa. Marcou-se uma data para efetuar a entrevista em um local comum, a 

praça de alimentação de um shopping center da Zona Norte. O mesmo 

procedimento foi adotado para o serviço de assessoria esportiva, sendo que foram 5 

consumidores do sexo masculino na cidade de São Paulo, que tenham experiência 

com prática esportiva mas não com a contratação da categoria de serviço, com faixa 
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etária de  22 a 31 anos, público que corresponde a pouco mais de 27% do total de 

pessoas que praticam corridas de rua (CORPORE (b); 2008). Nas duas categorias 

de serviço a duração das entrevistas foi de 25 a 35 minutos, tendo sido gravadas 

com autorização dos respondentes. 

 

Estas entrevistas, como citado anteriormente, sondaram elementos relacionados à 

intenção de uso das duas categorias de serviço, permitindo a elaboração de um 

questionário com perguntas remetendo a cada um dos construtos em estudo, todas 

com escalas iguais.  

 

Dentre as técnicas de escalas optou-se por escalas itemizadas de Likert pelo fato da 

intenção estar associada a atitudes (ALBARRACÍN et al., 2001; ARMITAGE; 

CONNER, 2001; GODIN; KOK, 1996; HAGGER; CHATZISARANTIS; BIDDLE, 2002; 

SHEERAN; TAYLOR, 1999) e esta última ser comumente mensurada por escala de 

Likert (CHURCHILL, 1999; MALHOTRA, 2006). Além disso, no trabalho anterior de 

intenção de uso de categoria de serviço a escala de Likert com variação de grau de 

freqüência foi considerada (DORSCH, GROVE, DARDEN, 2000) como ilustrado no 

Quadro 5, mantendo-se assim a mesma estrutura escalar nesta dissertação. 

 

Nunca Raramente As vezes A maioria das 

vezes 

Sempre 

1 2 3 4 5 

Quadro 5 – Escala não-comparativa itemizada de Likert utilizada no questionário 
desta dissertação. 
 
Fonte: Elaboração própria 
 

Assim, na segunda fase da pesquisa, para cada categoria de serviço foi aplicado um 

pré-teste do questionário a consumidores que não tenham participado das 

entrevistas em profundidade. Este questionário tinha 4 questões para análise do 

perfil demográfico e 26 perguntas com respostas em escala de Likert de 1 a 5 como 

ilustrado no Quadro 5. 

 

Na categoria de assessoria esportiva, o questionário foi administrado a 19 

corredores do sexo masculino, que freqüentaram a 8a edição da Prova de Rua 
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“Shalom pela Paz” organizada pela Associação de Corredores Paulistas 

(CORPORE) em 7 de dezembro de 2008 no campus da Universidade de São Paulo, 

na cidade de São Paulo. Nas entrevistas do pré-teste buscou-se aleatoriedade na 

seleção dos respondentes. O pesquisador tinha consigo 3 pranchetas cada uma 

com um questionário semelhante ao do Apêndice C. Inicialmente as pranchetas 

foram distribuídas para os 3 primeiros indivíduos que saíram do local de retirada do 

kit da prova de rua. Quando uma das pranchetas voltava às mãos do pesquisador o 

mesmo substituía o questionário respondido por um novo e o distribuía novamente 

para o primeiro indivíduo que saísse do local de entrega do kit. Esse processo 

repetiu-se até a obtenção de 20 questionários respondidos. A análise destes 

questionários mostrou que um dos respondentes deixou 7 das 30 perguntas sem 

resposta e assim aproveitou-se somente 19 questionários dos 20 obtidos.   

 

Para a categoria de salão de beleza selecionou-se aleatoriamente por sorteio 20 

indivíduos, de sexo feminino, de uma lista de 40 pessoas obtida em um salão de 

beleza na Zona Norte da cidade de São Paulo. A aplicação do questionário foi 

ministrada por correio eletrônico sendo que somente 19 consumidoras responderam 

o questionário por completo. 

 

No pré-teste o pesquisador abordou os indivíduos explicando o motivo da pesquisa, 

sem dar pistas aos respondentes do que motivo real da mesma. Assim, os 

respondentes eram informados que se tratava de uma pesquisa sobre serviços 

pessoais para fins de conclusão do curso de mestrado. Então se perguntava se 

gostariam de colaborar e eram informados do tempo médio dispendido para 

resposta, 10 minutos. Aí se explicava que se tratava de questionário  auto-

respondido. Enfatizou-se que não havia respostas corretas e que eles poderiam 

escolher a alternativa que melhor refletisse suas respostas a cada questão. 

 

O pré-teste foi aplicado para determinar o tamanho da amostra ideal verificando-se o 

erro amostral em cada um dos construtos analisados para cada uma das categorias 

de serviço. Assim, o erro amostral foi analisado no LISREL e para cada uma das 

categorias a população indicada como valor crítico amostral foi de 141 em 

assessoria esportiva e 143 para salão de beleza. 
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Depois os resultados obtidos com os modelos (Apêndice G), após coleta de dados 

finais, sugeriram a necessidade de amostra de 297 indivíduos em assessoria 

esportiva e 205 para salão de beleza. Porém, considerando os resultados obtidos 

com o número de indivíduos analisados para as duas categorias (141 para 

assessoria esportiva e 143 para salão de beleza), os índices de ajustes 

apresentados foram bons e os qui-quadrados foram não-significantes, permitindo-se 

assim a consideração do modelo e da estatística de teste mesmo com amostra 

menor do que a sugerida (SCHUMACKER, LOMAX, 2004, p. 115). 

 

Para a categoria de serviços de salão de beleza as respostas ao questionário foram 

obtidas com a sua aplicação no dia 07 de março de 2009 na entrega de kit de 

participação da prova de rua do Circuito Vênus. Buscou-se aleatoriedade na 

aplicação do questionário, sendo que o pesquisador muniu-se de 5 pranchetas para 

condução da pesquisa. Quando o pesquisador chegou ao evento o mesmo já havia 

começado e entre as filas existentes no evento, havia uma onde os indivíduos 

recebiam um brinde da organização, na qual o tempo de espera era de no mínimo 

30 minutos, conforme relatos da organização. Assim, esta fila foi selecionada para o 

levantamento e o pesquisador iniciou a aplicação do questionário abordando os 5 

últimos indivíduos da fila, explicando o motivo da pesquisa, sem dar pistas aos 

respondentes do que motivo real da mesma. Assim, os respondentes eram 

informados que se tratava de uma pesquisa sobre serviços pessoais para fins de 

conclusão do curso de mestrado. Então se perguntava se gostariam de colaborar e 

eram informados do tempo médio dispendido para resposta, 10 minutos. Aí se 

explicava que se tratava de questionário  auto-respondido. Enfatizou-se que não 

havia respostas corretas e que eles poderiam escolher a alternativa que melhor 

refletisse suas respostas a cada questão. 

 

Conforme as respondentes finalizavam o preenchimento do questionário o mesmo 

era checado se estava completo, e se não estivesse o pesquisados pedia que a 

respondente o completasse. Após isso a prancheta tinha o questionário trocado (por 

um novo questionário) e o pesquisador o entregava a última pessoa da fila. Como a 

fila estava a receber indivíduos novos no decorrer do evento, sempre a última 

pessoa não havia respondido o questionário. Como o questionário não tomava mais 
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de 10 minutos, tempo menor do que o de permanência na fila, somente 3 de 146 

indivíduos abordados se negaram a responder o questionário.  

 

Para a categoria de serviços de assessoria esportiva, as entrevistas foram aplicadas 

no dia 24 de janeiro de 2009 na entrega de kit de participação da prova de rua do 

Aniversário da Cidade de São Paulo. Os indivíduos foram contatados após a entrega 

do kit, seguindo-se o mesmo procedimento de abordagem da categoria de salão de 

beleza, porém com algumas diferenças. Neste evento não houve formação de filas e 

os participantes entravam em uma arena onde ocorria a entrega do kit e depois 

disso saíam por um único portão. Assim, conforme o pesquisador tinha pranchetas 

disponíveis consigo o primeiro indivíduo que saísse do portão da arena era 

abordado, perguntado se contratava assessoria esportiva no momento, e sendo a 

resposta negativa ele era informado que se tratava de uma pesquisa sobre serviços 

pessoais para fins de conclusão do curso de mestrado. Então se perguntava se 

gostaria de colaborar e era informados do tempo médio dispendido para resposta, 10 

minutos. Aí se explicava que se tratava de questionário  auto-respondido. Enfatizou-

se que não havia respostas corretas e que eles poderiam escolher a alternativa que 

melhor refletisse suas respostas a cada questão. Do total de 160 indivíduos 

abordados 19 se negaram a responder o questionário. O fato de aplicar o 

questionário no dia de entrega do kit foi importante para evitar baixo índice de 

retorno de respostas e dúvidas no entendimento pelos respondentes, o que poderia 

ter ocorrido se a obtenção das respostas fosse feita no dia da competição, dia o qual 

os participantes tem boa parte de sua atenção destinada à ela. 
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 4 RESULTADOS 

 

 

Este capítulo está subdivido em duas sub-seções: resultados qualitativos e 

resultados quantitativos. 

 

 

 4.1 Resultados qualitativos 

 

 

Esta seção aborda os principais resultados das entrevistas qualitativas, feitas nas 

duas categorias de serviços em estudo. Devido à natureza não estruturada das 

entrevistas, os relatos individuais foram transcritos e re-ordenados em uma 

seqüência que permitisse compreender os elementos existentes nas estórias 

vivenciadas por cada entrevistado e que gerassem conhecimento para a elaboração 

do questionário. O roteiro de entrevistas está no Apêndice A e as transcrições das 

respostas estão no Apêndice B. Os resultados obtidos ajudaram a compreender os 

antecedentes à Intenção de Uso da categoria de serviço.  

 

Os sujeitos foram identificados por: a) S1, S2, S3, S4 e S5 para a categoria de 

serviços de salão de beleza; b) S6, S7, S8, S9 e S10 para a categoria de serviços de 

assessoria esportiva. A análise das respostas está dividida por categoria de serviço, 

e subdivididas em cinco blocos, um para cada construto. Seguem as características 

dos entrevistados e, posteriormente, as respostas às entrevistas e interpretação 

delas. 

 

 

 4.1.1 Características dos entrevistados 

 

 

Na categoria de serviço de salão de beleza foram entrevistadas 5 consumidoras na 

faixa etária de 25 a 32 anos, que representa 16% da população feminina brasileira 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009), e que faziam 

no mínimo um uso mensal desta categoria, moradoras na Zona Norte da cidade de 
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São Paulo. A seleção desta faixa etária se deu de forma aleatória, dada a 

concordância de 5 de 10 indivíduos, que inicialmente foram abordados em uma 

faculdade na Zona Norte, para participação na pesquisa. Todas apresentavam grau 

de instrução elevado, com nível superior em curso ou completo. O tempo de clientela 

do salão de beleza atual variou de 5 meses a 21 anos. Há uso contínuo e freqüência 

semanal de utilização de alguns dos serviços oferecidos por salão de beleza. A 

Tabela 1 apresenta as características das entrevistadas.  

 
 
Tabela 1 – Características das consumidoras entrevistadas em profundidade na 
categoria de serviços de salão de beleza 

Sujeito 
Faixa de 
idade 

Tempo de 
clientela 

Freqüência 
semanal 

Quantidade de serviços 
utilizados anteriormente à 

entrevista 

S1 29-32 5 anos 1 vez Seis 

S2 25-28 5 meses 1 vez Quatro 

S3 29-32 5 anos 1 vez Três 

S4 29-32 13 anos 1 vez Quatro 

S5 25-28 21 anos 1 vez Cinco 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Na categoria de serviço de assessoria esportiva foram entrevistados 5 pessoas do 

sexo masculino, moradores na cidade de São Paulo, com faixa etária de 22 a 31 

anos, que praticavam rotineiramente alguma atividade esportiva e conheciam as 

provas de corrida de rua. A escolha deste perfil se deve ao fato, de em corridas de 

rua, a faixa etária de 22 a 31 anos corresponder mais de 27% do total de 

participantes (CORPORE, 2008). Todos apresentavam grau de instrução elevado, 

com nível superior em curso ou completo. O tempo de prática esportiva variava de 2 

a 12 anos, com freqüência semanal mínima de 2 vezes. A Tabela 2 apresenta as 

características dos entrevistados.  
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Tabela 2 – Características das consumidoras entrevistadas na categoria de serviços 
de assessoria esportiva 

Sujeito 
Faixa de 
idade 

Experiência 
com atividade 
esportiva 

Freqüência 
semanal 

Quantidade de corridas 
de rua realizadas 

S6 22-26 7 anos 5 vezes Mais de 10 

S7 27-31 4 anos 5 vezes 4 

S8 27-31 10 anos 2 vezes 5 

S9 27-31 12 anos 6 vezes Mais de 10 

S10 27-31 2 anos 4 vezes Nenhuma 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 

 4.1.2 Interpretação das respostas às entrevistas 

 

 

Esta seção relata a interpretação das respostas, divididas por categoria de serviço e 

subdivididas por construto. Em cada subdivisão segue-se uma proposta para o 

questionário e comparação deste com o questionário de pesquisas anteriores de 

terceiros.  

 

 

 4.1.2.1 Interpretação das respostas às entrevistas em profundidade em serviços de 

salão de beleza 

 

 

Na questão 9A as consumidoras mostraram relativa experiência prévia com a 

categoria de salão de beleza, sendo evidente a utilização de serviços mais básicos e 

de menor complexidade como o corte de cabelo e o feitio de pés e mãos. Outros 

serviços, como hidratação e depilação, também foram citados. As respostas à 15A 

mostraram indicações e recomendações de produtos (xampus) e adições ao serviço 

prestado (mudança de corte e pintura do cabelo). Os relatos citaram elementos 

como profissionalismo e confiança dos prestadores dentre as características de 

qualidade do serviço.  
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Também a falta de capacidade e conhecimento das respondentes para a execução 

dos serviços foi evidenciada. Nas respostas à questão 16A verificaram os principais 

motivos relacionados à escolha do salão de beleza, dentre eles a qualidade do 

serviço, a falta de habilidade da consumidora com a tarefa, a garantia de segurança 

da tarefa quando executada por um profissional contratado (S1: “... sem machucado, 

com a unha forte.”), a praticidade, a valorização do tempo, a falta de paciência com a 

tarefa e a comodidade. Ainda na questão 16A, para a respondente S1 há tarefas que 

ela acredita ter prática, de forma a preferir executá-las por si própria. Colocou ainda, 

em xeque a capacidade de entendimento dos prestadores de serviços de salões de 

beleza, elemento que será abordado na seção posterior, da Qualidade Percebida 

Previamente. 

 

O questionário proposto por Dorsch, Grove e Darden (2000) para avaliação da 

Experiência Prévia (Anexo A) não aborda elementos que evidenciam a falta ou a 

existência dela com tarefas realizadas por profissionais contratados. Ele abordou 

mais a utilização prévia do serviço, pela ocorrência passada da contratação. Isto 

pode trazer erros de análise provocados pelo pesquisador, pois quando o 

consumidor responde que “Sempre” utiliza um determinado serviço há a 

necessidade de se pressupor que o consumidor o faz por ter pouca ou nenhuma 

Experiência Prévia. Assim, em função dos relatos das consumidoras de salão de 

beleza, propõe-se a revisão do questionário de Dorsch, Grove e Darden (2000), com 

perguntas mais específicas acerca da Experiência Prévia, conforme Quadro 6. 

 

Na parte da Experiência Prévia se propôs, aqui, mudanças na escala de Dorsch, 

Grove e Darden (2000), pois ela abordou mais a utilização prévia do serviço e, 

ainda, em categorias de serviços diferentes das desta dissertação. A proposta de 

questionário desta dissertação aborda três grupos de tarefas (tratamento de beleza, 

tratamento estético, tratamento de cabelo) identificadas nas entrevistas em 

profundidade da categoria de salão de beleza, procurando entender o grau de 

Experiência Prévia do Consumidor em cada uma delas.  
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Escala Dorsch et al (2000) Escala Proposta nesta dissertação 

Planejamento de investimentos familiar 
(exemplo: Consultor financeiro) 

(EP1) Tratamento de beleza (exemplo: pintura 
de unha, depilação, sobrancelhas, “banho de 
lua”, bronzeamento artificial) 

Preparação de informes de recolhimento de 
tributos 
(exemplo: Contador) 

(EP2) Tratamento estético 
(exemplo: Limpeza de pele, drenagem linfática) 

Preparação de impostos  
(exemplo: Analista de impostos) 

(EP3) Tratamento de cabelo 
(exemplo: Corte, alisamento, escova, 
tingimento, hidratação, “chapinha”, 
relaxamento) 

Planejamento de impostos 
(exemplo:Consultor de impostos) 

(EP4) Percebo que meu conhecimento e 
habilidade em algum dos serviços acima é igual 
ou maior à dos profissionais de salão de beleza 

Tratamento médico preventivo 
(exemplo: Exames clínicos feitos por médicos) 

(EP5) Arrisco fazer em minha casa alguns dos 
serviços do salão de beleza citados acima 

Tratamento de doenças 
(exemplo: Prescrição de medicamentos) 

(EP6) Percebo que minhas experiências 
passadas em outros serviços do salão de 
beleza me motivam a pensar em utilizar os 
outros serviços que nunca utilizei 

Diagnose de doenças mais simples 
(exemplo: Diagnose médica de doenças 
menores) 

 

Tratamento pós-operatório 
(exemplo: Recuperação no lar com 
especialistas) 

 

Quadro 6 – Comparação dos itens das escalas de Dorsch et al (2000) e proposta 
nesta dissertação para Experiência Prévia na categoria de serviços de salão de 
beleza. 
 
Fonte: elaboração própria  
 

Paralelamente foram incluídas escalas (EP4, EP5 e EP6) para ajudar na 

mensuração do conhecimento e sentimento experimentados pelo consumidor no uso 

da categoria, entendida como a Experiência Prévia (MOWEN; MINOR, 2006, p. 218). 

Assim, foram adicionados os seguintes itens: 

 

(EP4): percepção de conhecimento e habilidade do consumidor, pois o 

conhecimento é a crença do consumidor sobre suas habilidades de julgar a 

qualidade serviços oferecidos por diferentes fornecedores (ANDREASEN, 

1985), neste caso a comparação entre si como executor da tarefa e o seu 

prestador de serviço. Assim, quando maior a percepção de conhecimento e 

habilidade do respondente maior sua Experiência Prévia com a categoria de 

serviço. 
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(EP5): risco percebido pelo consumidor, pois a tomada de decisão quanto a 

compra serviços têm características relacionadas a ele (MURRAY, 1991). 

Teoricamente consumidores com maior percepção de risco teriam menor 

Experiência Prévia por destinar a execução da tarefa a prestadores de 

serviços. Desta forma, quanto mais o respondente se arrisca a executar a 

tarefa maior a sua Experiência Prévia com a categoria de serviço.  

 

(EP6): motivação gerada por outras categorias de serviço, pois a aquisição da 

experiência através do contato com o mercado resulta em um grande 

conhecimento de serviços pelo indivíduo (MOSCHIS, 1991), aspecto cognitivo 

que pode ser dividido entre categorias de serviço próximas. Assim, quanto 

maior esta motivação maior a Experiência Prévia. 

 

O construto Experiência Prévia foi modelado como tendo indicadores reflexivos pois 

as seguintes condições prevaleceram (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003): 

 

a) Os indicadores não são tidos como característica definidoras dos 

construtos (as experiências com algumas tarefas das categorias não 

definem a Experiência Prévia, ao todo, tida como o conjunto de 

conhecimentos e sentimentos do indivíduo quanto ao uso do serviço); 

 

b) mudanças no construto devem causar mudanças nos indicadores (a 

mudança na Experiência Prévia causa mudança nas experiências com as 

tarefas elencadas em EP1, EP2 e EP3, assim como nas percepções de 

EP4, EP5 e EP6); 

 

c) os indicadores compartilham do mesmo tema (no caso de EP1, EP2 e 

EP3 compartilham de tarefas disponíveis no serviço e em EP4, EP5 e EP6 

de percepções do consumidor com a tarefa);  

 

d) eliminação de um indicador não deve alterar o domínio conceitual do 

construto (a eliminação de EP1 não altera o conceito da Experiência Prévia 

dada a manutenção dos outros indicadores). 
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Foram cinco itens a respeito do impacto da Condição Financeira sobre a utilização 

da categoria de serviços de salão de beleza. Porém somente as respostas à questão 

20A (Apêndice B) trouxeram informações relevantes. Nelas verifica-se a importância 

do fator financeiro na contratação de serviços de salão de beleza. O indivíduo S1 

afirma que deixaria de utilizar os serviços no caso de problemas financeiros e os 

faria por si próprio. De outro lado, a respondente S2 relata não ser este um fator 

limitante, mesmo considerando caro os serviços contratados, o que também procede 

para S3, desde que o serviço tenha qualidade. Para esta última, há serviços 

considerados caros, ultrapassando seus limites financeiros. O preço foi determinante 

para a respondente S4 mudar de salão de beleza, acontecendo também com amiga 

sua. Um aspecto dos preços é revelado por S5: necessidade semanal de freqüentar 

o salão de beleza, com impacto nas suas finanças.  

 

Na escala de Dorsch, Grove e Darden (2000), a Condição Financeira não fora 

incluída, sendo somente citada (sem resultados empíricos), como um antecedente 

da Intenção de Uso de categoria de serviço. Como visto na revisão bibliográfica e 

nos relatos das respondentes nesta seção, aqui são propostos os itens do Quadro 7 

ao questionário no que tange a Condição Financeira.  

 

(CF1) – Meus gastos com salão de beleza impactam nas minhas economias mensais 
 
(CF2) – Percebo que o preço de alguns serviços no salão de beleza me inibem a contratá-los 
 
(CF3) – Minhas economias mensais não permitem que eu utilize serviços que gostaria de utilizar 
no salão de beleza 
 

Quadro 7 – Proposta de escalas desta dissertação para Condição Financeira na 
categoria de serviços de salão de beleza. 
 
Fonte: elaboração própria. 

 

O primeiro indicador do Quadro 7 é proposto pois as respostas à questão 20A 

permitiu sondar que os gastos de salão de beleza não impactam nas economias 

mensais das entrevistadas. Porém mesmo sem este impacto, os relatos ilustram que 

a Intenção de Uso de um determinado serviço pode estar atrelada à percepção de 

preço do serviço, podendo ser um inibidor. Nas entrevistas percebeu-se que o fator 

financeiro visto pelo ângulo do valor do serviço foi relevante para algumas 

respondentes, impactando de alguma forma na contratação do serviço. Tal impacto 
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pode ter origem no preço dos serviços, ou ainda, na freqüência de uso da 

consumidora visto a possibilidade de impactar sobre seu orçamento mensal. Com 

estes achados propõe-se a segundo e terceiro indicadores do Quadro 7. 

 

Dados os indicadores do Quadro 7 e a definição da Condição Financeira, o seu 

construto foi modelado como reflexivo, os quais devem ter as seguintes condições 

prevalecentes (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003): 

 

a) os indicadores não são tidos como características definidoras do 

construto (os gastos não definem a Condição Financeira, a qual exprime a 

soma das rendas); 

 

b) mudanças dos indicadores não causam mudanças no construto (a 

mudança nos gastos ou do preço do serviço não altera a Condição 

Financeira); 

 

c) mudanças no construto devem causar mudanças nos indicadores (a 

mudança na Condição Financeira causa mudança de hábitos de consumo, 

ou seja, a contratação de outros serviços); 

 

d) os indicadores compartilham do mesmo tema (o preço, os gastos e as 

economias mensais estão associados com a capacidade financeira de 

consumo do indíviduo); 

 

e) eliminação de um indicador não deve alterar o domínio conceitual do 

construto;  

 

f) uma mudança no valor de um dos indicadores é necessariamente 

associada com a mudança em todos os outros indicadores (a mundaça de 

preço do serviço tem associação com os gastos e economias mensais); 

 

g) se espera que os indicadores tenham o mesmo antecedentes e 

consequências (os três tem por antecedente e consequência o consumo) 
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A questão 7A procurou extrair informações sobre os motivos e incentivos da 

escolher do salão de beleza para executar a tarefa. Os indivíduos S2 e S5 relataram 

que a exigência de buscar o serviço é própria deles, de sentirem-se melhores, com 

auto-estima maior, explicando a inserção do item EB1. A respondente S4 busca 

momentos de relaxamento, de dedicação a si própria (S4: “..Realmente eu estou 

num salão de beleza pela beleza, para se cuidar. Tirar um tempo para você.”) 

suportando a inclusão do item EB2 no Quadro 8. 

 

Na questão 8A buscou-se verificar os benefícios após a utilização do serviço.  Fica 

evidente em todas as respostas o aumento da auto-estima. As respondentes crêem 

saírem renovadas e bonitas após freqüentarem o salão de beleza, sentem que estão 

cuidando de si próprias, relatos que suportam a inclusão do item EB1 no Quadro 8. 

Além disso, a respondente S5 cita a percepção de outras pessoas repararem mais 

nela (S5: “...Acho que as pessoas reparam mais em mim....Mas acho que é mais a 

questão de você estar mais bonita e as pessoas também reconhecerem que você tá 

bem”) justificando a inclusão do item EB3 no Quadro 8. 

 

A questão 18A identificou os benefícios que as respondentes percebem que suas 

amigas buscam no serviço de salão de beleza, demonstrando que buscam 

benefícios semelhantes entre eles: a) estético; b) auto-estima; c) inovação estética 

(causada pelo corte ou pintura do cabelo); d) limpeza. Assim, propõe-se o item EB4 

ao Quadro 8 visando mensurar a comparação de benefícios gerais entre o salão de 

beleza e a execução do serviço pelo indivíduo. 

 

A escala de Dorcsh, Grove e Darden (2000) para a Expectativa de Benefícios 

(Anexo A) serve para algumas categorias de serviços. Como nesta dissertação duas 

categorias de serviços pessoais diferentes são estudadas, fez-se necessário um 

maior detalhamento do questionário como explicado acima, com estruturas 

semânticas diferentes para as categorias, porém sondando elementos semelhantes, 

que neste caso ilustram benefícios do uso do salão de beleza. Desta forma a escala 

de Dorsch, Grove e Darden (2000) foi alterada para o Quadro 8. 
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Escala Dorsch et al (2001) Escala proposta nesta dissertação 

Planejamento de investimentos familiar  
(exemplo: Consultor financeiro) 

(EB1) Percebo que fazer o serviço no salão de 
beleza me dá mais auto-estima do que eu fazê-
lo em casa 

Preparação de informes de recolhimento de 
tributos 
(exemplo: Contador) 

(EB2) Vou ao salão de beleza buscando 
momentos de relaxamento, distração ou de 
meditação 

Preparação de impostos  
(exemplo: Analista de impostos) 

(EB3) Percebo que as pessoas reparam mais 
após sair do salão de beleza do que quando 
faço o serviço sozinha em casa 

Planejamento de impostos 
(exemplo:Consultor de impostos) 

(EB4) Em geral vou ao salão de beleza por que 
os benefícios são maiores do que eu fazer o 
serviço em casa 

Tratamento médico preventivo 
(exemplo: Exames clínicos feitos por médicos  

Tratamento de doenças 
(exemplo: Prescrição de medicamentos)  

Diagnose de doenças mais simples 
(exemplo: Diagnose médica de doenças 
menores) 

 

Tratamento pós-operatório 
(exemplo: Recuperação no lar com 
especialistas) 

 

Quadro 8 – Comparação de escalas proposta por Dorsch et al (2000) e por esta 
dissertação para Expectativa de Benefícios na categoria de serviços de salão de 
beleza. 
 
Fonte: Elaboração própria 
 

Dados os indicadores do Quadro 8 e a definição da Expectativa de Benefícios, este 

construto foi modelado como reflexivo, pois tem as seguintes condições (JARVIS; 

MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003): 

 

a) os indicadores não são tidos como características definidoras do 

construto (as características dos indicadores do Quadro 8 exprimem alguns 

benefícios que os consumidores desejam); 

 

b) mudanças do construto causa mudança nos indicadores (a mudança na 

Expectativa de Benefícios da categoria altera a percepção de benefícios 

citada nos indicadores do Quadro 8); 
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c) os indicadores compartilham do mesmo tema (os indicadores tratam de 

benefícios esperados pelo consumidor); 

 

d) se espera que os indicadores tenham os mesmos antecedentes e 

consequências (os antecedentes de cada indicador do Quadro 8 podem ser 

diversos, porém as consequências são semelhantes, pois conduzem à 

contratação do prestador de serviço) 

 

A questão 11A verificou como as respondentes conheceram os salões de beleza 

que freqüentam. A seleção do salão de beleza se dá por indicação de algum parente 

(tia, avô, mãe) sendo importante para a escolha a proximidade do salão de beleza 

em relação à moradia das respondentes.  

 

As questões 27A, 28A e 26A buscaram entender como o uso da categoria de 

serviços de salão de beleza por outras consumidoras, que pertencem ao vínculo das 

respondentes, influenciam e motivam o uso. As respostas à questão 27A mostraram 

que características anteriormente verificadas no construto Qualidade Percebida 

Previamente apareceram nas respostas. Estas respostas ilustraram alguma relação 

entre a Qualidade Percebida Previamente e a Comunicação Boca-a-Boca.  

 

As respostas à questão 28A ilustram a importância dos relatos de outras 

consumidoras, causando curiosidade ou interesse na respondente, os quais podem 

aumentar a Intenção de Uso da categoria. Percebeu-se que algumas respondentes 

são abertas a comentários e sentem-se induzidas a pensar na utilização do serviço, 

tendo ainda ligação ao seu envolvimento com a categoria de serviço (S3: “... mas se 

isso é uma coisa que vou acabar fazendo e eu tenho mais interesse, aí me informo 

mais, eu pergunto mais” e S5: “...eu acho que depende muito da relação que você 

tem com o cabeleireiro, com o lugar que você freqüenta....”). Tal envolvimento, visto 

nas respostas como interesse das respondentes em serviços obtidos por suas 

amigas, pareceu gerar maior busca de informação pela respondente S3 e da 

importância da relação com o prestador como relatado por S5. 

 

As respostas à questão 26A ilustraram como os comentários das consumidoras 

influenciaram a opção e a intenção de uso de serviço pela respondente. O Boca-a-
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boca negativo ficou mais evidente do que o positivo nos relatos de S1, enquanto que 

para S2 a periodicidade dos comentários sobre salão de beleza foram mais 

evidentes. Relevante perceber que os relatos citam mais sobre as tarefas 

contratados no salão de beleza do que ele próprio. As respondentes S1, S3 e S5 

relataram a necessidade de um indivíduo ter tido uma experiência com o serviço 

para os comentários surgirem. De outro lado, S4 e S2 citaram que há bastante 

comentários sobre o assunto, e em especial das tarefas executadas. Percebeu-se, 

assim, que independentemente da intensidade e da freqüência dos comentários, as 

tarefas executadas no salão de beleza são discutidas entre a consumidora e seus 

grupos de referência. 

  

A questão 29A sondou como a respondente teceu comentários e recomendações do 

serviço na categoria. Algumas indicam o salão de beleza freqüentado quando 

percebem que o profissional tem qualidade ou que transmite confiança. As 

recomendações podem ser direta (com alguém previamente perguntando) ou 

indireta (sem ninguém perguntar), sendo aparente a necessidade de alguma das 

partes relatar problemas ou sucesso com a tarefa. Outra vez características de 

Qualidade Percebida Previamente reapareceram nas respostas, o que permitiu 

inferir que as referências e comentários envolvem evidências relativas à qualidade 

do prestador de serviço em vários aspectos, ajudando a diminuir o risco percebido 

pelas consumidoras que buscam indicações, e por fim, aumentando a Intenção de 

Uso da Categoria.  

 

Por fim, a questão 25A indagou sobre obtenção de informações de serviços do salão 

beleza. A indicação de amigas, parentes e dos próprios prestadores de serviço são 

as forma de obtenção de informações. Não é possível afirmar que a indicação é a 

forma mais importante. Porém pode-se afirmar que está entre as mais importantes 

sendo a Comunicação Boca-a-boca é a ferramenta para a sua ocorrência. 

 

Na escala de Dorsch, Grove e Darden (2000) a Comunicação Boca-a-Boca não foi 

incluída, sendo somente citada e sugerida como proposta de melhoria. Pela  revisão 

bibliográfica, pelos relatos das respondentes nesta seção, e por não encontrar-se 

uma escala de Comunicação Boca-a-boca, foi proposto a escala do Quadro 9 com 

base em algumas modificações da escala elaborada para a medição da propensão 
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do consumidor em obter informações de outros consumidores antes de tomar a 

decisão de compra nas categorias de bens (FLYNN; GOLDSMITH; EASTMAN, 

1996) e utiliza-se parte dela com algumas alterações, como explicado a seguir. As 

questões para a escala de Flynn, Goldsmith e Eastman (1996) encontram-se 

expostas no Anexo B.  

 
Escala de Flynn, Goldsmith e Eastman (1996) Escala proposta nesta dissertação  

Quando considero utilizar o serviço de 
___________ eu pergunto a outras pessoas 
por conselhos 

(CB1) Ouço meus amigos ou parentes 
relatarem sobre os serviços de salão de beleza. 

Quando escolho pelo serviço de 
___________, as opiniões das pessoas são 
importantes para mim 

(CB2) Relatos positivos de minhas amigas ou 
parentes sobre estes serviços que nunca utilizei 
me motivam a pensar em utilizá-los. 

 
(CB3) Relatos negativos de minhas amigas ou 
parentes sobre estes serviços que nunca utilizei 
me reforçam a pensar em nunca utilizá-los. 

Gosto de obter opiniões do outros antes de 
decidir por utilizar o serviço de 
_______________ 

(CB4) Sinto-me mais confiante em utilizar 
serviços de salão de beleza que nunca utilizei, 
após obter opiniões de outras pessoas. 

Quadro 9 – Comparação de escalas proposta por Flynn, Goldsmith e Eastman 
(1996) e por esta dissertação para Comunicação Boca-a-boca na categoria de 
serviços de salão de beleza. 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 

No Quadro 9, os itens 2 e 3 da escala de Flynn, Goldsmith e Eastman (Anexo B), 

foram excluídos, pois medem a não consideração da obtenção de informações como 

importante para a decisão de compra. As entrevistas em profundidade mostraram 

que os respondentes na categoria de salão de beleza buscam obter informações e 

utilizam-se da Comunicação Boca-a-boca para criação do referencial no processo 

decisório de seleção do serviço. 

 

Ainda, dois outros itens (1 e 4 do Anexo B) foram resumidas em um única medida, 

gerando o primeiro item (CB1) para mensuração da Comunicação Boca-a-Boca. 

Porém, houve a necessidade de tornar o item 6 da escala de Flynn, Goldsmith e 

Eastman (1996) mais explícita e, assim, dividí-la em duas questões abordando o 

boca-a-boca positivo (item CB2 do Quadro 9) e o boca-a-boca negativo (item CB3 do 

Quadro 9) que, conforme os relatos, devem ter dinâmicas diferentes na Intenção de 

Uso da categoria de salão de beleza. Em função destas alterações também testou-

se a confiabilidade e validade da escala proposta. 
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Dados os indicadores do Quadro 9 e a definição da Comunicação Boca-a-boca, o 

seu construto foi modelado como reflexivo, com as seguintes condições 

prevalecentes (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003): 

 

a) mudanças dos indicadores não causam mudanças no construto (a 

mudança nos relatos de amigos e parentes não implicam em maior 

envolvimento do indivíduo com a Comunicação Boca-a-boca); 

 

b) mudanças no construto devem causar mudanças nos indicadores (a 

mudança da importância da Comunicação Boca-a-boca pelo indivíduo altera 

a importância dos relatos dos amigos ou parentes, assim como a obtenção 

de opinião); 

 

c) os indicadores compartilham do mesmo tema (os relatos de amigo, 

assim como a obtenção de opinião tratam da importância da comunicação 

para o indivíduo); 

 

d) eliminação de um indicador não deve alterar o domínio conceitual do 

construto (eliminação dos relatos positivos e negativos em CB2 e CB3 não 

altera a importância da Comunicação Boca-a-boca para o indivíduo); 

 

e) uma mudança no valor dos indicadores é necessariamente associada 

com a mudança em outros indicadores (a mudança da obtenção de opinião 

pelo indivíduo altera a sua percepção em relação a relatos positivos ou 

negativos); 

 

As respostas à questão 19A ilustraram a importância do prestador de serviço, tanto 

em relação ao respeito àquilo que a consumidora solicitou do serviço, como na 

exposição a novos serviços, a qual pareceu ser um referencial de informação se o 

consumidor confiar no prestador de serviço.  

 

As questões 17A, 18A, 31A e 38A revelaram os motivos pelos quais as 

consumidoras, e suas amigas, contratam um profissional em vez de elas mesmas 
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fazerem os serviços: a) comodidade; b) profissionalismo, percebido nos relatos do 

respeito do profissional em relação ao que elas solicitam do serviço (igualmente às 

respostas de 19A), e à discrição em respeito à intimidade das respondentes, os 

quais podem motivar negativamente as respondentes em utilizar o serviço. Nas 

respostas à questão 31A ainda apareceram outras características de avaliação da 

qualidade como: a) pontualidade; b) respeito às necessidades da cliente.   

 

As respostas à questão 33A mostram a importância da confiança no profissional que 

executa a tarefa como fonte de sugestões e referência para utilização de serviços 

nunca antes utilizados ou, ainda, de inovações na forma e no resultado dos serviços 

já utilizados. Esta confiança no profissional parece ser um motivador, ou até um 

reforço para as respondentes utilizarem outros serviços.  

 

No questionário de Dorsch, Grove e Darden (2000) a Qualidade Percebida 

Previamente pelo consumidor não foi abordada. Este construto pode ser um 

estímulo negativo para contratação da tarefa, se o consumidor perceber que a 

qualidade poderá ser menor do que a esperada. Também, pode ser um estímulo 

positivo se o consumidor perceber o contrário. Assim, em função dos relatos das 

consumidoras de serviços de salão de beleza se propõe a inclusão da Qualidade 

Percebida Previamente pelo consumidor, como no Quadro 10, medindo dimensões 

defendidas como importantes na avaliação da qualidade de serviços 

(PARASURAMAN; BERRY; ZEITHAML, 1988). Os indicadores do Quadro 10 

utilizam-se das dimensões do SERVQUAL sem utilizar de sua escala, pois o objetivo 

é de mensuração das percepções de qualidade do serviço, haja visto que os 

respondentes nao tiveram acesso ao serviço para avaliá-lo, atividade executada no  

consumo e descarte do serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107

Dimensões da escala SERVQUAL Escala proposta nesta dissertação 

Segurança 
(QP1) O conhecimento que percebo que os 
profissionais do salão de beleza têm pode me 
motivar a contratar o serviço que nunca utilizei 

Responsividade 
(QP2) Contrato o serviço do salão de beleza se 
percebo que o profissional não fará o que eu 
pedirei 

Empatia 

(QP3) O tratamento e a atenção inicial 
dispensada pelo profissional do salão de 
beleza me motivam a contratar o serviço que 
nunca utilizei 

Segurança 
(QP4) Os serviços que nunca utilizei em um 
salão de beleza me inspiram confiança 

Confiabilidade 
(QP5) A qualidade que percebo no profissional 
do salão de beleza me motiva a contratar o 
serviço que nunca utilizei 

Tangíveis 
(QP6) A percepção que tenho do ambiente do 
salão de beleza me motiva a contratar o serviço 
que nunca utilizei 

Quadro 10 – Escala proposta nesta dissertação para Qualidade Percebida 
Previamente na categoria de serviços de salão de beleza em comparação com as 
dimensões selecionadas no SERVQUAL de Parasuraman, Berry e Zeithaml (1988). 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Dados os indicadores do Quadro 10 e a definição da Qualidade Previamente 

Percebida, o seu construto foi modelado como reflexivo, com as seguintes condições 

(JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003): 

 

a) mudanças no construto devem causar mudanças nos indicadores (a 

mudança da percepção de qualidade pelo indivíduo altera a percepção das 

dimensões de qualidade do prestador de serviço); 

 

b) os indicadores compartilham do mesmo tema (os indicadores tratam de 

dimensões de qualidade de serviço); 

 

c) uma mudança no valor de um dos indicadores é necessariamente 

associada com a mudança em todos os outros indicadores (a mundaça da 

confiabilidade pode alterar os tangíveis por exemplo); 
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d) se espera que os indicadores tenham o mesmo antecedentes e 

consequências (os indicadores podem ter antecendentes diferentes mas as 

consequências são semelhantes e recaem sobre a comparação de 

qualidade do prestador de serviço e da tarefa executada autonomamente) 

 

 

 4.1.2.2 Interpretação das respostas às entrevistas em profundidade em serviços de 

assessoria esportiva 

 

 

As respostas em assessoria esportiva encontram-se transcristas no Apêndice C. A 

pergunta 9B permite inferir que, na contratação de serviços relacionados a atividade 

esportiva, como as assessorias esportivas, o consumidor tende a utilizar um 

referencial de Experiência Prévia construído em outras categorias de atividades 

esportivas, e espera, assim, alguns resultados comuns em relação ao serviço 

prestado pela assessoria esportiva. As experiências com outras atividades 

esportivas podem gerar uma motivação, em função dos resultados alcançados com 

elas, aumentando ou diminuindo a intenção de contratar as assessorias esportivas, o 

que corrobora incluir um item, o EP6, na escala. 

 

As respostas à questão 14B mostrou como os entrevistados montam sua rotina de 

treinos de corrida. Muitos deles testam se o que estão executando é apropriado ou 

não em função das cargas e volumes de treino que percebem que seus corpos 

podem suportar. Eles evoluíram no começo da atividade física, ficando motivados e 

traçando metas. Quando alcançaram tais metas, estacionaram e sentiam-se 

satisfeitos pelo feito. Além disso, alguns respondentes mostraram utilizar referências 

que consideram válidas e fidedignas, como amigos, revistas e Internet, para 

obtenção de informação sobre como realizar os treinos. Tais referências serão 

tratadas no construto Comunicação Boca-a-Boca, no item 4.2.6. O Quadro 11 traz a 

proposta de questionário desta dissertação para assessoria esportiva em 

comparação com o questionário de Dorsch, Grove e Darden (2000). 
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Escala Dorsch et al (2001) Escala Proposta nesta dissertação 

Planejamento de investimentos familiar  
(exemplo: Consultor financeiro) 

(EP1) Academias 
(Exemplo: Ginástica, Natação, Lutas marciais, 
Outras lutas ) 

Preparação de informes de recolhimento de 
tributos 
(exemplo: Contador) 

(EP2)Professores ou profissionais de educação 
física 
(exemplo: Personal trainers, Professores de 
Tênis, Escola de Futebol) 

Preparação de impostos  
(exemplo: Analista de impostos) 

(EP3) Assessoria esportiva 
(exemplo: Técnicos de corrida, ciclismo, Triatlon) 

Planejamento de impostos 
(exemplo:Consultor de impostos) 

(EP4) Percebo que meu conhecimento e 
habilidade em algum dos serviços acima é igual 
ou maior à dos profissionais que provêm o 
serviço 

Tratamento médico preventivo 
(exemplo: Exames clínicos feitos por médicos) 

(EP5) Arrisco fazer por conta própria algumas 
das atividades citadas acima sem nunca ter 
contratado qualquer profissional 

Tratamento de doenças 
(exemplo: Prescrição de medicamentos) 

(EP6) Percebo que minhas experiências 
passadas nas outras atividades esportivas onde 
tive um profissional me orientando me motivam a 
pensar em contratar uma assessoria esportiva 

Diagnose de doenças mais simples 
(exemplo: Diagnose médica de doenças 
menores) 

 

Tratamento pós-operatório 
(exemplo: Recuperação no lar com especialistas)  

Quadro 11 – Comparação dos itens da escalas de Dorsch et al (2000) e proposta 
nesta dissertação para Experiência Prévia na categoria de serviços de assessoria 
esportiva. 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Para a escala de Experiência Prévia de assessoria esportiva foram propostas 

mudanças na escala de Dorsch et al. (2000), semelhantes àquelas feitas para a 

categoria de serviços de salão de beleza. Da mesma forma, a proposta de escala 

aborda a categoria de serviços de assessoria esportiva e outras duas que se 

aproximam dela procurando verificar quais os consumidores já experimentaram 

outras categorias. Paralelamente inclui-se escalas de medição de percepção de 

conhecimento e habilidade do consumidor (EP4), risco percebido pelo consumidor 

(EP5), motivação gerada por outras categorias de serviços (EP6), sendo válidas as 

mesmas explicações teóricas utilizadas para a categoria de serviço de salão de 

beleza. O construto Experiência Prévia para assessoria esportiva foi modelado como 

tendo indicadores reflexivos (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003), 

encontradas foram semelhantes às da categoria de salão de beleza. 
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A questão 16B sondou os fatores e acontecimentos que fariam os respondentes 

contratar a categoria de serviço. Em duas das respostas relatadas o que mais 

chama a atenção é a importância do fator financeiro (S6: “.. estou com dinheiro, 

porque isso também restringe bastante...” e S9: “... um fato importante seria a 

condição financeira...”) sugerindo a utilização de itens semelhantes aos utilizados 

para a categoria de salão de beleza, incluídos como o primeiro e segundo itens no 

Quadro 12. O respondente S6 valoriza o fato de treinar por si próprio, algo que pode 

ser explicado pelo fato de a atividade de corrida aparentar ter baixa complexidade de 

aprendizado em um estágio inicial. Parece haver um limite do aprendizado, 

determinado pelo momento no qual o praticante não consegue alcançar outras 

metas. A partir deste momento o praticante muda o seu conceito sobre o serviço, 

reconhecendo que não tem habilidade suficiente para alcançá-las, aceitando investir 

no suporte de um profissional, como demonstrado pelo respondente S6 (“...Eu diria 

que se eu estagnasse, não conseguisse variar meu tempo, estou precisando de 

alguma coisa a mais...”) o que tem a ver com a expectativa de benefícios a ser 

abordada a posteriori. 

 

A questão 20B tratou da relevância do fator financeiro na contratação de serviços 

para outras atividades esportivas. As respostas confirmaram a importância do fator 

financeiro como força inibidora sobre a contração da categoria de serviço. Alguns 

respondentes citaram as experiências com os serviços oferecidos em academias de 

ginásticas através dos “personal trainers” e a percepção de custo deste serviço (S7: 

“...“Esse cara vai ser seu personal trainer”, eu com certeza faria... O que limita isso é 

realmente só o fator financeiro.”). Os entrevistados reconhecem a qualidade do 

serviço destes profissionais, porém o seu custo associado à condição financeira dos 

entrevistados inibe a possibilidade de contratação, ou seja, diminui a intenção de 

contratação do serviço. Além disso, outras prioridades que podem estar à frente da 

contratação do serviço e inibir a sua contratação (S8: “...Todos nós temos várias 

prioridades na vida. Comprar casa, carro...” e S10: “...“Não vou entrar em uma 

academia porque está cara, ou vou pegar esse dinheiro e vou fazer outra coisa, 

tenho outras prioridades”) justificando a inclusão do terceira item do Quadro 12.  

 
No Modelo de Dorsch, Grove e Darden (2000) a Condição Financeira do consumidor 

não foi abordada, sendo somente citada como um antecedente da Intenção de Uso 
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de Categoria de Serviço. Pelo exposto na revisão bibliográfica e os relatos dos 

respondentes nesta seção propõe-se a escala do Quadro 12, com semelhanças com 

a escala proposta no Quadro 7. Os dois primeiros itens têm a mesma estrutura 

semântica somente mudando-se o termo referente à categoria de serviço. O terceiro 

item apresenta diferença semântica, porém procura mensurar como outras 

prioridades no orçamento mensal do respondente impacta na contratação do 

serviço. O construto Condição Financeira para assessoria esportiva foi modelado 

como sendo reflexivo (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003), encontradas 

foram semelhantes às da categoria de salão de beleza. 

 

(CF1) – Atualmente percebo que o custo para contratar uma assessoria esportiva impactaria nas 
minhas economias mensais 

(CF2) – Percebo que o preço cobrado pelas assessorias esportivas inibem a utilizá-las 

(CF3) – Algumas prioridades financeiras mensais (gastos com educação, moradia, carro, 
diversão) me inibem a contratar o serviço de assessoria esportiva 

Quadro 12 – Proposta de escalas deste trabalho para Condição Financeira na 
categoria de serviços de assessoria esportiva. 
 
Fonte: Elaboração própria 

 

As questões 7B e 8B buscaram, indiretamente, levantar elementos relacionados às 

expectativas de benefícios dos respondentes em relação ao serviços de assessoria 

esportiva. Nas respostas à questão 7B, entre os incentivos para corrida estão: a) 

bem-estar físico; b) melhoria de qualidade de vida; c) equilíbrio emocional e físico 

elementos relacionados à saúde, justificando a inclusão do primeiro item do Quadro 

13, sendo um dos benefícios mais relevantes do uso do serviço, guardando 

semelhança com o primeirao item do Quadro 8 para a categoria de salão de beleza, 

que por sua vez, tem o benefício da auto-estima como a mais relevante. O equilíbrio 

emocional e físico foi citado pelos respondentes S6 e S7, ilustrando a disposição 

física que a atividade de corrida exerce sobre outras atividades realizadas por eles 

(S6:”...meu equilíbrio passa a depender disso,...” e S7: “...correndo você acelera o 

seu metabolismo, ..., tem mais disposição para fazer as coisas...”). Em função dos 

benefícios alcançados, alguns respondentes relataram a prática esportiva como um 

vício, com mais profundidade o respondente S7 vê fases progressivas da tarefa. Em 

primeiro uma diversão em grupo e incentivada por amigos como relatou S10 e, 
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depois a aspiração de conseguir alcançar resultados pessoais. Na resposta à 

questão 8B elementos como superação, felicidade e bem-estar apareceram 

novamente em relação à sensação após a prática esportiva.  

 

Paralelamente, a questão 35B levantou os elementos mais importantes para a 

seleção do serviço de assessoria esportiva. Os resultados pessoais foram 

observados pelos respondentes S7, S8 e S9, como elementos motivadores da 

prática, sendo que a estagnação da evolução pode ser um motivador para o uso da 

categoria como relatado por alguns indivíduos (S6: “Basicamente uma evolução, te 

encaminhar, dar um direcionamento para uma evolução física melhor do que você 

conseguiria sozinho.” e S10: “...ter uma pessoas especializada do meu lado, me 

indicando o caminho das pedras para eu atingir essas provas mais longas e 

melhorar os resultados.”) justificando a inclusão do segundao item no Quadro 13 

com o alcance de metas como benefício, mantendo semelhança com o segundo 

item do Quadro 8 a qual avalia a questão do benefício de dedicação de tempo para a 

usuária no salão de beleza. 

 

Ainda as respostas à questão 35B trouxeram expectativas do serviço como 

acompanhamento próximo do prestador de serviço com fins de disciplina, orientação 

e suporte, além da proximidade do local de prestação de serviço. O respondente S8 

relatou o suporte de outros profissionais de áreas correlatas à prática esportiva, 

como nutricionista, fisioterapeuta e médico. Justamente sobre os benefícios de 

disciplina propõe-se o terceiro item do Quadro 13, que guarda relação com o terceiro 

item do Quadro 8 pelo fato de ambas evidenciarem a importância do benefício de 

reconhecimento por utilizarem cada uma das categorias de serviço. O construto 

Expectativa de Benefícios para assessoria esportiva foi modelado como sendo 

formativo pois as condições, importantes na literatura de Modelos Estruturais 

(JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003), encontradas foram semelhantes às da 

categoria de salão de beleza. 
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Escala Dorsch et al (2000) Escala proposta nesta dissertação 

Planejamento de investimentos familiar  
(exemplo: Consultor financeiro) 

(EB1) Percebo que se eu contratasse uma 
assessoria esportiva minha saúde estaria 
melhor 

Preparação de informes de recolhimento de 
tributos 
(exemplo: Contador) 

(EB2) Percebo que se eu estagnasse nos 
meus resultados eu contrataria um serviço de 
assessoria esportiva  

Preparação de impostos  
(exemplo: Analista de impostos) 

(EB3) Percebo que as pessoas que correm 
com orientação de um profissional têm mais 
disciplina do que eu que faço por conta própria 

Planejamento de impostos 
(exemplo:Consultor de impostos) 

(EB4) Percebo que as pessoas que correm 
com orientação de um profissional são mais 
capazes de se superar do que eu que faço por 
conta própria 

Tratamento médico preventivo 
(exemplo: Exames clínicos feitos por médicos)  

Tratamento de doenças 
(exemplo: Prescrição de medicamentos)  

Diagnose de doenças mais simples 
(exemplo: Diagnose médica de doenças)  

Tratamento pós-operatório 
(exemplo: Recuperação no lar com 
especialistas) 

 

Quadro 13 – Comparação de escalas proposta por Dorsch et al (2000) e por esta 
dissertação para Expectativa de Benefícios na categoria de serviços de assessoria 
esportiva. 
 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A questão12B investigou a percepção  que os respondentes têm de outras pessoas 

que contratam a assessoria esportiva. Os respondentes consideram que estas 

pessoas carecem de orientação como relatado por S6 (“...uma pessoa que ainda 

não está conseguindo correr, parece que está precisando de um empurrão”) e S10 

(“Uma pode ser a pessoa que nunca foi de fazer exercício e precisa de uma 

orientação, porque está insegura, porque está com medo de lesão, alguma 

orientação médica.”) e de superação de limites como evidenciou o S7 (“Eu vejo que 

ele realmente quer vencer os seus limites e eu vejo que é muito importante o auxílio 

que o profissional tem dado para ele.”). Os respondentes têm a percepção de que os 

usuários das assessorias esportivas tem maior capacidade de evolução, energia, 

motivação devido ao auxílio do profissional como relatado por S7 (“Acho que sem o 

auxílio profissional eu não acredito que ele tenha evoluído tanto não”), S8 (“Eu vejo a 
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maioria delas pelo menos assim com muito mais garra, energia, mais focada, parece 

que ela sabe fazer o exercício muito mais fácil que a gente e tudo mais”). Estes 

relatos permitem a inclusão da quarta questão do Quadro 13 visa mensurar a 

percepção dos entrevistados em relação aos benefícios alcançados pelos usuários 

que contratam o serviço, e sendo uma forma comparativa entre treinar por conta 

própria e com a assessoria de um terceiro. Desta forma, este item guarda 

semelhança com o quarto do Quadro 8, que aborda a percepção entre executar o 

serviço em casa ou em um salão de beleza nesta categoria. 

 

A questão 5B analisou como os respondentes iniciaram a prática de corrida de rua. 

Os indivíduos S6, S8, S9 e S10 começaram a correr por indicação de alguém 

próximo, como parente ou amigo, sugerindo a importância do efeito de grupo de 

referência. O fato de executar a tarefa em grupo parece ter o caráter de incentivo 

pessoal, com uma pessoa apoiando e motivando a outra. O entrevistado S7 se 

espelhou em um amigo, sua fonte de indicação, e a aspiração a ser um atleta. Em 

todas as respostas foram evidentes a relevância do grupo de referência no início e 

na manutenção da prática de corrida. 

 

A questão 19B revelou quanto o respondente sente-se motivado a praticar a corrida 

pelo resultados obtidos por outras pessoas. Para S6, S7, S8 e S10, é um motivador 

para explorarem seus limites. E ainda, com a expectativa de se obter benefícios 

semelhantes àqueles verificados em outras pessoas. 

 

A questão 25B refere-se à informações sobre assessoria esportiva. As respostas 

mostraram a importância da Internet como ferramenta de busca do profissional e de 

informações sobre a prática esportiva para os respondentes S6 e S8. Os 

respondentes também citaram informações oriundas de outras fontes pessoais, em 

locais como academia de ginástica e competições de prova de rua. Ademais, a 

importância do conhecimento do profissional e da experiência da assessoria 

esportiva foram citados pelos respondente S6 e S8 elucidando dimensões de 

qualidade de serviços que são tratadas na Qualidade Percebida Previamente. 

 

Por fim, a questão 27B cuida da importância dos comentários dos amigos sobre as 

opiniões dos respondentes e suas intenções de uso da categoria. O respondente S6 
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relatou que seus amigos consideram a assessoria esportiva como artigo de luxo, 

sendo um inibidor ao uso, o que foi analisado no construto Condição Financeira. 

Porém, mesmo com esse inibidor, o respondente percebeu que a não contratação 

do serviço gera algumas experiências negativas na sua forma de treino. O 

respondente S7 relatou a freqüência dos comentários, ocorrendo com maior 

intensidade nos momentos próximos às competições. Os respondentes S7, S8 e 

S10 se sentem motivado a procurar mais informações, a vencer desafios, e utilizar o 

serviço prestado pelas assessorias esportivas como fruto dos comentários de seus 

amigos.  

 

Como já relatado no Modelo de Dorsch, Grove e Darden (2000), o construto 

Comunicação Boca-a-boca não foi considerado. Visto o exposto na  revisão 

bibliográfica, os relatos dos respondentes nesta seção, e a falta de um escala 

apropriada para a Comunicação Boca-a-boca nesta dissertação, propõe-se a 

utilização dos itens do Quadro 14, com base em alguns itens da escala elaborada 

por Flynn, Goldsmith e Eastman (1996). Assim, seguem as alterações feitas 

previamente para a categoria de serviços de salão de beleza, visto que os relatos 

dos respondentes desta categoria se aproximaram aos da categoria de assessoria 

esportiva. O construto Comunicação Boca-a-boca para assessoria esportiva foi 

modelado como tendo indicadores reflexivos (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 

2003), semelhantemente a categoria de salão de beleza. 

 
Escala de Flynn, Goldsmith e Eastman (1996) Escala proposta nesta dissertação  

Quando considero utilizar o serviço de 
___________ eu pergunto a outras pessoas 
por conselhos 

(CB1) Ouço meus amigos ou parentes 
relatarem sobre os serviços de assessoria 
esportiva 

Quando escolho pelo serviço de 
___________, as opiniões das pessoas são 
importantes para mim 

(CB2) Relatos positivos de meus amigos ou 
parentes sobre as assessorias esportiva me 
motivam a pensar em utilizá-las 

 
(CB3) Relatos negativos de meus amigos ou 
parentes sobre as assessorias esportiva me 
reforçam a pensar em não utilizá-las 

Gosto de obter opiniões do outros antes de 
decidir por utilizar o serviço de 
_______________ 

(CB4) Sinto-me mais confiante em utilizar 
serviços de assessoria esportiva após obter 
opiniões de outras pessoas 

Quadro 14 – Comparação de escalas proposta por Flynn, Goldsmith e Eastman 
(1996) e por esta dissertação para Comunicação Boca-a-boca na categoria de 
serviços de assessoria esportiva. 
 
Fonte: elaboração própria  
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A questão 13B verificou o conhecimento na contratação de assessoria esportiva 

pelos amigos, parentes do respondente, para entender como a percepção da 

Qualidade Percebida Previamente é estruturada. A forma de serviço prestado pelas 

assessorias nos dias das provas de rua ou de treinos, como relatado pelos 

entrevistados S6 e S8, chega a ser tentadora, evidenciando fisicamente a 

disponibilização do serviço e, assim, associada a dimensão tangíveis na escala 

SERVQUAL. Além disso, estes respondentes mostraram a importância das 

dimensões de segurança e responsividade no acompanhamento das tarefas como 

alongamento e fornecimento de alimentos. Os respondentes S7, S9 e S10 relataram 

mais sobre resultados de pessoas conhecidas e que utilizam assessoria esportiva, 

percebendo a importância do profissional e de sua orientação, atributos ligados à 

dimensão de confiabilidade no escala SERVQUAL.  

 

A questão 34B mostrou a importância da experiência do prestador de serviço com a 

corrida de rua. Os respondentes demonstraram que tal referência é importante para 

a escolha inicial de qual prestador de serviço contratar, pois consideram que a 

experiência prática do treinador pode ser transmitida aos seus alunos-clientes. Da 

mesma forma, os resultados e os feitos dos alunos-clientes pareceram relevantes 

para os respondentes como evidência do conhecimento do profissional e de  sua 

qualidade, elementos respectivamente associados as dimensões de confiabilidade e 

segurança na escala SERVQUAL. 

 

Da mesma forma que no Modelo para a categoria de serviços de salão de beleza 

tornaram-se importantes as dimensões da avaliação da qualidade de serviços 

definidas no SERVQUAL (PARASURAMAN; BERRY; ZEITHAML, 1988) e, assim, se 

propõe a escala do Quadro 15. O construto para assessoria esportiva foi modelado 

como tendo indicadores reflexivos pois as condições encontradas (JARVIS; 

MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003) foram semelhantes às de salão de beleza. 
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Dimensões da escala SERVQUAL Escala proposta nesta dissertação  

Segurança 
(QP1) O conhecimento que percebo que os 
profissionais de assessoria esportiva têm me 
motiva a contratá-los 

Responsividade 
(QP2) Contrataria o serviço de assessoria 
esportiva se percebesse que o profissional não 
tem experiência com atividade física  

Empatia 
(QP3) O tratamento e a atenção inicial 
dispensada pelos profissionais de assessoria 
esportiva me motivam a contratá-la  

Segurança 
(QP4) Percebo que os resultados obtidos pelos 
clientes através de assessorias esportivas me 
motivam a confiar no trabalho delas 

Confiabilidade 
(QP5) Percebo que a qualidade que os 
profissionais de assessoria esportiva têm me 
motiva a contratá-la 

Tangíveis 

(QP6) A percepção que tenho do ambiente dos 
locais de treino e do suporte prestado no dia 
das provas pelas assessorias esportivas me 
motivam a contratá-la 

Quadro 15 – Escala proposta nesta dissertação para Qualidade Percebida 
Previamente na categoria de serviços de assessoria esportiva em comparação com 
as dimensões selecionadas no SERVQUAL de Parasuraman, Berry e Zeithaml 
(1988). 
 
Fonte: elaboração própria 

 

 

 4.2 Resultados quantitativos 

 

 

Esta seção expõe os resultados quantitativos, a partir dos dados coletados com o 

questionário aplicado. O formato final do questionário para cada categoria está nos 

Apêndices D e E. Esta seção está subdividida em três. A primeira revela as 

características dos entrevistados das duas categorias de serviço. Em seguida há 

análise de confiabilidade e validade das escalas aqui propostas. A terceira parte 

compara, com modelagem de equações estruturais, o modelo de Dorsch, Grove e 

Darden (2000) e o proposto nesta dissertação. 
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 4.2.1 Características dos entrevistados 

 

 

Na categoria de serviços de salão de beleza, o questionário foi aplicado no dia 07 de 

março de 2009, na entrega de kit de participação da prova de rua do Circuito Vênus. 

Os indivíduos foram contatados na fila de entrega do kit, evitando-se grupos de 

indivíduos nos quais mais de duas pessoas se conhecessem, de modo a diminuir 

viés de terceiro sobre o respondente. O Gráfico 1 apresenta a faixa etária das 

respondentes. Mais de 79% tem de 18 a 37 anos de idade.  
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Gráfico 1 – Faixa etária dos indivíduos entrevistados na categoria de serviços de 
salão de beleza. 
 
Fonte: dados de pesquisa 
 

O Gráfico 2 apresenta a distribuição geográfica do estabelecimento utilizado pela 

respondente de salão de beleza. As respondentes podiam somente selecionar uma 

região geográfica da cidade de São Paulo correspondente ao local onde o salão de 

beleza mais utilizado está estabelecido. A maior proporção de salões de beleza está 

na Zona Sul, fator este explicado pelo local onde se aplicou o questionário o qual 

também estava na Zona Sul. Há duas regiões que ficaram com uma proporção 

menor devido a dois fatores: a) no caso do Centro de São Paulo que pode ser 

explicado pela sua baixa densidade demográfica em termos de população residente, 

visto que como relatado nas pesquisas qualitativas as consumidoras, na maioria das 

vezes, buscam salão de beleza perto de seus lares na maioria da vezes; b) no caso 
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da Zona Leste pela distância entre ela e a Zona Sul, local da retirada do kit.  

Zona Oeste
24%

Zona Sul
39%

Zona Leste
8%

Zona Norte
26%

Centro
3%

 

Gráfico 2 – Distribuição do local de utilização dos serviços de salão de beleza dos 
indivíduos entrevistados na categoria de serviços de salão de beleza. 
 
Fonte: dados de pesquisa 

 

O Gráfico 3 apresenta a distribuição de renda mensal individual das respondentes. 

Mais de 55% tem renda mensal inferior a R$ 3000,00, equivalente a pouco mais que 

seis salários mínimos na data da Medida Provisória nº 456/2009, de 30 de janeiro de 

2009. Por outro ponto de vista, uma parcela da amostra tem uma renda mensal 

individual relativamente alta, pois quase 45% delas citaram ter renda mensal acima 

de R$ 3000,00, o que explica-se pelo perfil do público pesquisado que neste caso 

estava em um evento de entrega de kit de corrida de rua, atividade esta que atrai um 

público de maior poder aquisitivo (REDE BAHIA DE TELEVISÃO, 2005). 
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Gráfico 3 – Distribuição da renda mensal dos indivíduos entrevistados na categoria 
de serviços de salão de beleza. 
 
Fonte: dados de pesquisa 
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O Gráfico 4 ilustra o preço máximo do serviço de salão de beleza nunca antes 

utilizado o qual as respondentes estão dispostas a pagar. A análise permite inferir 

que quase dois terços delas não estavam dispostas a investir mais de R$ 150,00 em 

um serviço novo. Através de sondagem em alguns salão de beleza nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2009, na Zona Norte de São Paulo, com este valor é possível 

contratar serviços como alisamento, pintura, luzes e corte de cabelo, escova 

progressiva, pintura de mãos e pés e depilação.  
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Gráfico 4 – Faixa de preço máximo para contratação de novos serviço em salão de 
beleza conforme respostas dos indivíduos entrevistados na categoria. 
 
Fonte: dados de pesquisa 
 

Para assessoria esportiva o questionário fora aplicado no dia 24 de janeiro de 2009, 

na entrega de kit de participação da prova de rua do Aniversário da Cidade de São 

Paulo.  

 
O Gráfico 5 mostra a faixa etária dos respondentes, com mais de 65% na faixa de 18 

a 37 anos de idade, o que era esperado nesta categoria pelo fato da prova Nike 10k 

em 31 de agosto de 2008 apresentar proporções de corredores de 66% nesta faixa 

etária (CORPORE (b), 2008), como ilustra a Tabela 3 ilustra a faixa etária dos 

participantes nesta competição e ajuda para corroborar que a pesquisa ocorreu com 

amostragem sem viés. 
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Gráfico 5 – Faixa etária dos indivíduos entrevistados na categoria de serviços de 
assessoria esportiva. 
 
Fonte: dados de pesquisa 
 
 
Tabela 3 – Participantes masculinos na prova Nike 10k em 31 de agosto de 2008. 

Faixa etária 
Número de 
indivíduos 

Proporção   
individual 

Proporção        
acumulada 

18 a 19 anos 163 1,42% 1,42% 

20 a 24 anos 972 8,44% 9,85% 

25 a 29 anos 2268 19,69% 29,55% 

30 a 34 anos 2366 20,54% 50,09% 

35 a 39 anos 1871 16,24% 66,33% 

40 a 44 anos 1573 13,66% 79,99% 

45 a 49 anos 1095 9,51% 89,49% 

50 a 54 anos 580 5,04% 94,53% 

Mais do que 54 anos 630 5,47% 100,00% 

Total 11518   

Fonte: CORPORE (b), 2008 
 

O Gráfico 6 apresenta a distribuição geográfica da prática esportiva de corrida pelos 

respondentes de assessoria esportiva. Os respondentes podiam somente selecionar 

uma região geográfica da cidade de São Paulo correspondente ao local onde mais 

treinam. Dos 141 indivíduos a maior proporção de local de treino está na Zona Sul, 
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fator este explicado pela existência de áreas como o Parque do Ibirapuera, Parque 

do Povo, Parque da Aclimação. Esperava-se também que a região central de São 

Paulo fosse a menos citada como local de treino devido à falta de infra-estrutura 

para tal. Chama a atenção a quantidade de respondentes que treinam na Zona Leste 

a qual oferece locais como o Parque Ecológico do Tietê e o Parque Piquiri. De outro 

lado a pequena quantidade de respondentes que treinam na Zona Oeste, onde o 

principal local aberto para treinos é o campus da Universidade de São Paulo (USP), 

é explicada pelo fato da abordagem de pesquisa procurar indivíduos que nunca 

utilizaram a categoria de serviço, pois a USP tem uma forte presença de corredores 

que a utilizam devido ao apoio das assessorias esportivas que usualmente se 

instalam no local, o que mostra o sucesso da abordagem. 

 

Zona Oeste
11%

Zona Sul 
53%

Zona Leste
26%

Zona Norte
7%

Centro
3%

 

 

Gráfico 6 – Distribuição do local de prática esportiva pelos indivíduos entrevistados 
na categoria de serviços de assessoria esportiva. 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

O Gráfico 7 apresenta a distribuição de renda mensal bruta individual dos 

respondentes verificando-se que mais de 57% tem renda mensal inferior a R$ 

3000,00, proporção próxima da amostra populacional entrevistada na categoria de 

salão de beleza.  Ainda, grande parcela da amostra tem uma renda mensal individual 

relativamente alta, pois 25% declararam ter renda mensal acima de R$ 4000,00 o 

que é explicado pelo perfil do público que pratica corrida de rua, identificado como 

de maior poder aquisitivo (REDE BAHIA DE TELEVISÃO, 2005) devido à 

profissionalização das corridas de ruas e surgimento das assessorias esportivas. 
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Gráfico 7 – Distribuição da renda mensal dos indivíduos entrevistados na categoria 
de serviços de assessoria esportiva. 
 
Fonte: dados de pesquisa 
 

O Gráfico 8 revela o preço máximo do serviço de assessoria esportiva que os 

respondentes estão dispostos a pagar. O valor ideal para 46% dos respondentes é 

menor do que R$ 80,00 mensais; para outros 44%, o valor máximo é de R$ 150,00 

mensais. Em comparação com a categoria de serviços de salão de beleza, as 

respondentes nesta categoria estão dispostas a pagar valores mais altos para obter 

os serviços do que os respondentes em assessoria esportiva em sua categoria. Isto 

pode ser explicado pelo fato de na categoria de salão de beleza o fornecimento de 

novos serviços ser presenciado em outras usuárias, o que pode aumentar a 

percepção de expectativa de benefícios das respondentes, aumentando a sua 

intenção pelo uso de serviços mais custosos em termos financeiros. Na categoria de 

serviço de assessoria esportiva os respondentes nunca tiveram contato com o 

prestador de serviço, dificultando sua percepção de preço e da expectativa de 

benefícios. 
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Gráfico 8 – Faixa de preço máximo para contratação do serviço de assessoria 
esportiva conforme respostas dos indivíduos entrevistados na categoria. 
 
Fonte: dados de pesquisa. 

 

 

 4.2.2 Tratamento dos dados 

 

 

Antes da aplicação de qualquer técnica multivariada deve-se avaliar o ajuste dos 

dados da amostra com as suposições estatísticas da técnica multivariada a ser 

utilizada (HAIR et al, 1995). A análise conduzirá melhor previsão e avaliação de 

dimensionalidade. As análises multivariadas presumem normalidade, 

homoscedasticidade e linearidade (HAIR et al, 1995). Os dados coletados, antes de 

serem analisados, foram submetidos aos seguintes tratamentos: 

� observações atípicas (outliers) – verificou-se a existência de observações 

que apresentara magnitudes de respostas muito diferentes dos demais, pela 

avaliação multivariada. A medida D2 de Mahalanobis, que mensura a 

distância do espaço multidimensional de cada observação em relação ao 

centro médio das observações, pode ser utilizada para este propósito (HAIR 

et. Al, 1995, p. 59), sugerindo-se um nível de significância de 0,001 para 

designação de um outlier. Na categoria de salão de beleza foram 

encontrados 7 outliers e excluídos dos dados, sobrando 136 indivíduos 
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observados. Na assessoria esportiva foram 2 outliers excluídos, sobrando 

139 indivíduos;  

� dados omissos – podem afetar a generalidade dos resultados e as razões 

que levaram à sua existência nas observações devem ser identificadas. Na 

categoria de assessoria esportiva não foram encontrados dados omissos. 

Na categoria de salão de beleza os dados omissos não foram superiores a 

uma faixa de 2%, sendo o recomendado não ultrapassar valores de 5% 

(HAIR et al, 1995); 

� normalidade – verificou-se os valores de assimetria e curtose. A literatura 

aponta que variáveis com valores absolutos de índices de assimetria acima 

de |3| podem ser muito assimétricas e com valores de curtose acima de |10| 

podem ser problemáticas para a normalidade dos dados. A assimetria variou 

de [-0,824; +0,952] em salão de beleza e [-0,634;+1,883] em assessoria 

esportiva. A curtose variou de [-0,946; +1,023] em salão de beleza e               

[-0,984;+2,341] em assessoria esportiva; 

� homoscedasticidade – foi analisada por diagramas de dispersão, e refere-se 

à suposição que as variáveis dependentes exibem níveis iguais de variância 

ao longo do domínio das variáveis preditoras (HAIR et al, 1995, p. 67). 

� linearidade – foi analisada por diagramas de dispersão, sendo o modo mais 

comum de sua verificação (HAIR et al, 1995, p. 69)  Os diagramas de 

dispersão apresentarm linearidade. 

 

 

 4.2.3 Análises estatísticas - Univariada 

 

 

A análise univariada das variáveis dos construtos se deu, principalmente, por meio 

da média e do desvio-padrão. Há maior facilidade de interpretação da média e do 

desvio padrão em relação a outras medidas. Foram também extraídos os 

percentuais de cada nível de concordância para cada uma das variáveis, 

apresentadas nos Apêndices F (salão de beleza) e G (assessoria esportiva). Esta 



 

 

126

sub-seção está dividida em outras duas, a primeira para as variáveis exógenas e a 

segunda para as endógenas. 

 

 

 4.2.3.1 Variáveis exógenas 

 

 

As variáveis exógenas são aquelas que não dependem do modelo em análise e são 

presumidas como antecendentes do mesmo. Além disso, elas não tem nenhuma 

outra variável que as anteceda, a não ser as próprias variáveis observáveis. Aqui 

foram nomeadas por X, seguidas de um número correspondente ao seu 

ordenamento no questionário. Para as variáveis observáveis do construto 

Experiência Prévia, os resultados para salão de beleza estão na Tabela 4 e para 

assessoria esportiva, na Tabela 5. Na Tabela 4 a média da variável “X2 - Utilizo 

serviços de tratamento estético” (2,33) é menor do que as obtidas para as variáveis 

“X1 - Utilizo serviços de tratamento de beleza” e “X3 -Utilizo serviços de tratamento 

de cabelo” em um intervalo de confiança a 99%. Tal diferença é explicada pelo fato 

das respondentes utilizarem mais os serviços comuns como tratamento de beleza e 

de cabelo do que o tratamento estético, o qual muitas vezes tem preços mais altos e 

tratamentos mais específicos como de pele e drenagem. As variáveis relativas à 

percepção de conhecimento das respondentes (X4), risco de execução do serviço 

por si próprias (X5) são menores do que as variáveis de utilização do serviços mais 

comuns (X1 e X3), sugerindo que o risco percebido e o conhecimento dos 

profissionais aumentam a utilização destes serviços, o que não é válido para o 

tratamento estético (X2) por ter um grau de utilização menor. Ainda, as experiências 

passadas (X6) em outros serviços parecem gerar motivação relativamente pequena 

na utilização de serviços nunca antes contratados pois a média verificada (2,87) está 

entre as freqüências “Raramente” e “As vezes”.  
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Tabela 4 – Estatísticas descritivas para Experiência Prévia em salão de beleza 

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

X1 

EP1 – Utilizo serviços de tratamento de beleza 
(Exemplo: pintura de unha, depilação, 
sobrancelhas, “banho de lua”, bronzeamento 
artificial) 

3,98 1,13 3,72 – 4,23 

X2 
EP2 – Utilizo serviços de tratamento estético 
(exemplo: Limpeza de pele, drenagem linfática) 

2,33 1,19 2,06 – 2,60 

X3 
EP3 – Utilizo serviços de tratamento de cabelo 
(exemplo: Corte, alisamento, escova, tingimento, 
hidratação, “chapinha”, relaxamento) 

3,77 0,99 3,56 – 4,00 

X4 
EP4 – Percebo que meu conhecimento e 
habilidade em algum dos serviços acima é igual 
ou maior à dos profissionais de salão de beleza  

2,33 0,95 2,11 – 2,54 

X5 
EP5 – Arrisco fazer em minha casa alguns dos 
serviços do salão de beleza citados acima 

2,73 1,17 2,47 – 3,00 

X6 

EP6 – Percebo que minhas experiências 
passadas em outros serviços do salão de beleza 
me motivam a pensar em utilizar os outros 
serviços que nunca utilizei 

2,87 0,81 2,69 – 3,05 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Na Tabela 5 os intervalos de confiança, de estimação do desvio-padrão, para as 

variáveis X3 (1,40 a 1,75) e X2 (1,76 a 2,30) foram menores do que a variável X1 

(2,68 a 3,33). Tal diferença é significativa e explicada pelo fato dos respondentes 

utilizarem mais os serviços de academia de ginástica do que os demais serviços. 

Este resultado era esperado como fruto da abordagem de pesquisa que procurou 

respondentes que tiveram pouco ou nenhum relacionamento com os serviços de 

assessoria esportiva. Observa-se que a variável X5 associada ao risco de execução 

da atividade sem acompanhamento profissional tem intervalo de confiança diferente 

das demais (3,51 a 4,08) e relativamente alta, o que era esperado pelo fato dos 

respondentes se exercitarem sem orientação de profissionais. Assim, X5 é 

inversamente proporcional a X2 e X3. Mesmo com isto a amostragem ilustra que a 

percepção de conhecimento que os respondentes tem em comparação com 

profissionais é relativamente baixa (2,24 a 2,74) entre as freqüências “Raramente” a 
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“As vezes”. A variável X6 em relação a percepção de experiência passadas é baixa 

devido ao fato dos respondentes terem utilizado outros serviços em uma freqüência 

baixa como ilustra os resultados de X2 e X3.  

 

Tabela 5 – Estatísticas descritivas para Experiência Prévia em assessoria esportiva  

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

X1 
EP1 – Utilizo Academias de Ginástica (exemplo: 
Ginástica, Natação, Lutas marciais, Outras lutas) 

2,98 1,48 2,65 – 3,31 

X2 

EP2 – Utilizo serviços de professores ou 
profissionais de Educação Física (exemplo: 
Personal trainers, Professores de Tênis, Escola 
de Futebol) 

2,01 1,19 1,75 – 2,27 

X3 
EP3 – Utilizo Assessorias esportivas (exemplo: 
Técnicos de corrida, ciclismo, Triátlon) 

1,52 0,85 1,33 – 1,71 

X4 

EP4 – Percebo que meu conhecimento e 
habilidade em corrida, ciclismo ou triátlon é igual 
ou maior à dos profissionais que provêm o 
serviço de assessoria esportiva 

2,48 1,12 2,23 – 2,73 

X5 
EP5 – Arrisco fazer por conta própria as 
atividades de corrida, ciclismo ou triátlon sem 
nunca ter contratado qualquer profissional 

3,77 1,28 3,49 – 4,06 

X6 

EP6 – Percebo que minhas experiências 
passadas em outras atividades esportivas onde 
tive um profissional me orientando me motivam a 
pensar em contratar uma assessoria esportiva 

2,50 1,35 2,20 – 2,80 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
 
Fonte: dados da pesquisa 
 

No tocante à Condição Financeira para salão de beleza verifica-se concordância dos 

intervalos de confiança, como pode ser observado pela Tabela 6 para as variáveis 

observáveis X7, X8 e X9, sendo todas elas escalas com escore reverso. Os 

resultados sugerem que os gastos com salão de beleza (X7) assim como os preços 

(X8) e as economias mensais das respondentes (X9) inibem a utilização dos 

serviços.  
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Tabela 6 – Estatísticas descritivas para Condição Financeira em salão de beleza  

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

X72 
CF1 – Meus gastos com salão de beleza 
impactam nas minhas economias mensais 

2,63 1,03 2,39 – 2,86 

X82 
CF2 – Percebo que o preço de alguns serviços 
no salão de beleza me inibem a utilizá-los 

3,44 0,89 3,24 – 3,64 

X92 
CF3 – Minhas economias mensais não 
permitem que eu utilize serviços que gostaria de 
utilizar no salão de beleza 

2,72 1,15 2,46 – 2,98 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
2 = Escore reverso 
 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Para assessoria esportiva, assim como para salão de beleza, verificou-se 

concordância dos intervalos de confiança, conforme Tabela 7 para as variáveis 

observáveis X7, X8 e X9, sendo todas elas escalas com escore reverso. Os 

resultados sugerem que os respondentes têm outras prioridades financeiras que 

inibem a contratação do serviço, que diferentemente do salão de beleza, não é um 

item de necessidade básica como descrito por essas respondentes na pesquisa 

qualitativa, sendo tido como artigo de luxo na pesquisa qualitativa para assessoria 

esportiva, devido ao valor de sua mensalidade que pode ser alocada em outras 

prioridades do consumidor como educação, moradia, diversão. 
 

Tabela 7 – Estatísticas descritivas para Condição Financeira em assessoria 
esportiva  

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

X72 
CF1 – Atualmente percebo que o custo para 
contratar uma assessoria esportiva impactaria 
nas minhas economias mensais 

3,27 1,36 2,97 – 3,57 

X82 
CF2 – Algumas prioridades financeiras mensais 
(gastos com educação, moradia, carro, diversão) 
me inibem a contratar o serviço de assessoria 
esportiva 

3,44 1,37 3,14 – 3,75 

X92 
CF3 – Percebo que o preço cobrado pelas 
assessorias esportivas me inibem a utilizá-las 

3,37 1,24 3,09 – 3,65 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
2 = Escore reverso 
 
Fonte: dados da pesquisa 
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No tocante à Condição Financeira há maior intenção dos respondentes de 

assessoria esportiva do que de salão de beleza, pois para as questões levantadas 

os intervalos de confiança eram mais altos na escala (2,98 a 3,75) do que para salão 

de beleza (2,37 a 2,96). No caso de assessoria esportiva as respostas X1, X3 e X5 

mostram que os respondentes têm Experiência Prévia menor do que os de salão de 

beleza. Além disso, os Gráficos 4 e 8 mostraram que no salão de beleza as 

respondentes estão dispostas, em proporção maior, a dispender mais, em termos 

monetários, pelo serviço do que os de assessoria esportiva. Sendo as rendas dos 

dois grupos semelhantes pode-se inferir que o fato do indivíduo ter maior 

Experiência Prévia com a categoria, há melhor percepção de custo-benefício, 

aumentando a sua Intenção de Uso. 

 

A respeito da Comunicação Boca-a-boca, a Tabela 8, para salão de beleza, revela 

concordância dos intervalos de confiança. Os resultados das variáveis observáveis 

sugerem, preliminarmente, que a população pesquisada procura informações de 

serviços que nunca utilizou (X11), aumentando o grau de confiança do serviço como 

fruto da busca de opiniões de indivíduos que tem experiência com o uso (X14). Além 

disso, relatos negativos (X13) são mais fortes do que os relatos positivos (X12) na 

motivação da utilização da categoria.  

  

Tabela 8 – Estatísticas descritivas para Comunicação Boca-a-boca em salão de 
beleza  

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

X10 
CB1 – Procuro informações destes serviços que 
nunca utilizei 

3,96 0,99 3,73 – 4,18 

X11 
CB2 – Relatos positivos de minhas amigas ou 
parentes sobre estes serviços que nunca utilizei 
me motivam a pensar em utilizá-los 

3,89 0,78 3,71 – 4,06 

X12 
CB3 – Relatos negativos de minhas amigas ou 
parentes sobre estes serviços que nunca utilizei 
me reforçam a pensar em nunca utilizá-los 

4,22 0,79 4,04 – 4,39 

X13 
CB4 – Sinto-me mais confiante em utilizar 
serviços de salão de beleza, que nunca utilizei, 
após obter opiniões de outras pessoas 

3,95 0,84 3,76 – 4,14 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
 
Fonte: dados da pesquisa 
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Os resultados da Comunicação Boca-a-boca, para assessoria esportiva, na Tabela 

9, também demonstraram concordância dos intervalos de confiança. Os resultados 

das variáveis observáveis sugerem, preliminarmente, que a população pesquisada 

procura informações de serviços que nunca utilizou (X11), sentindo-se mais 

confiante na contratação como função da busca de informação junto a outras 

pessoas que tenham experiência com o uso (X14). Além disso, verifica-se que 

relatos negativos (X13) são mais fortes do que os relatos positivos (X12) na 

motivação da utilização de serviços não utilizados. Todas estas observações foram 

semelhantes às verificadas para a categoria de salão de beleza sugerindo que para 

as duas categorias a escala está medindo o mesmo construto. 

 

Tabela 9 – Estatísticas descritivas para Comunicação boca-a-boca em assessoria 
esportiva  

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

X10 
CB1 – Ouço meus amigos ou parentes relatarem 
sobre os serviços de assessoria esportiva que 
eles contrataram 

2,52 1,18 2,26 – 2,78 

X11 
CB2 – Relatos positivos de meus amigos ou 
parentes sobre as assessorias esportiva me 
motivam a pensar em utilizá-las 

2,82 1,25 2,55 – 3,10 

X12 
CB3 – Relatos negativos de meus amigos ou 
parentes sobre as assessorias esportiva me 
reforçam a pensar em não utilizá-las 

2,02 1,26 1,74 – 2,30 

X13 
CB4 – Sinto-me mais confiante em utilizar 
serviços de assessoria esportiva após obter 
opiniões de outras pessoas 

3,20 1,26 2,93 – 3,48 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 

 4.2.3.2 Variáveis endógenas 

 

 

As variáveis endógenas são aquelas determinadas por outras variáveis. Quanto à 

Intenção de Uso os resultados da Tabela 10, para salão de beleza, apontaram 

concordância dos intervalos de confiança. Os resultados das variáveis observáveis 
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sugerem, preliminarmente, que a população pesquisada tem intenção baixa de 

utilização de serviços nunca antes contratados.   

 

Tabela 10 – Estatísticas descritivas para Intenção de Uso em salão de beleza  

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

Y1 
IT1 – Qual é a sua intenção em utilizar novos 
serviços de salão de beleza 

2,30 0,70 2,15 – 2,47 

Y2 
IT2 – Percebo que contratarei serviços de beleza 
que ainda não utilizei 

2,41 1,32 2,12 – 2,71 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Acerca da Intenção de Uso os resultados para assessoria esportiva a Tabela 11 

revelaram concordância, visto que seus intervalos de confiança se sobrepõe um ao 

outro, mostrando, ainda, tendência baixa de contratação do serviço.   

 

Tabela 11 – Estatísticas descritivas para Intenção de Uso em assessoria esportiva  

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

Y1 
IT1 – Qual é a sua intenção em utilizar serviços 
de assessoria esportiva 

2,20 0,77 2,03 – 2,37 

Y2 
IT2 – Percebo que entre as minhas próximas 
prioridades de consumo está a contratação de 
serviços de assessoria esportiva 

2,52 1,15 2,27 – 2,78 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Para a Expectativa de Benefícios em salão de beleza, os resultados da Tabela 12 

sugerem concordância das variáveis observáveis Y3, Y4, Y6 e Y7, que elucidaram 

benefícios observados na pesquisa qualitativa, mensurando respectivamente a 

melhoria de auto-estima, a praticidade da tarefa, a percepção de cuidado pessoal 

por terceiros e os benefícios gerais na comparação entre o serviço no salão de 

beleza e executado pelas próprias respondentes em casa. Os resultados destas 

variáveis preliminarmente permitem inferir que as respondentes enxergam benefícios 

na utilização do serviço de salão de beleza, corroborando na intenção de contratá-

los, guardado os demais construtos. Por fim, a variável Y5 ilustra que as 

respondentes vão ao salão de beleza buscando momentos para si próprias, mas os 
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outros benefícios ou atributos do serviço devem ser mais tangíveis, tornando-se 

mais valorizados pelas respondentes. 

 

Tabela 12 – Estatísticas descritivas para Expectativa de Benefícios em salão de 
beleza  

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

Y3 
EB1 – Percebo que fazer o serviço no salão de 
beleza me dá mais auto-estima do que eu fazê-lo 
em casa 

3,91 1,04 3,68 – 4,15 

Y4 
EB2 –A praticidade dos serviços do salão de 
beleza me motivam a eu não fazer os serviços 
sozinha em casa 

2,74 1,23 2,46 – 3,01 

Y5 
EB3 –Vou ao salão de beleza buscando 
momentos de relaxamento, distração ou de 
meditação 

3,53 1,14 3,28 – 3,79 

Y6 
EB4 –Percebo que as pessoas reparam mais 
após sair do salão de beleza do que quando faço 
o serviço sozinha em casa 

3,88 1,03 3,65 – 4,11 

Y7 
EB5 –Em geral vou ao salão de beleza por que 
os benefícios são maiores do que eu fazer o 
serviço em casa 

3,16 0,81 2,98-3,35 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Para assessoria esportiva, os resultados da Expectativa de Benefícios, estão na 

Tabela 13. Sugerem concordância de todas as variáveis observáveis para o 

construto. Logo preliminarmente, os indivíduos percebem os benefícios na 

contratação do serviço de assessoria esportiva, como melhoria da saúde, da 

qualidade de vida, dos resultados. A percepção de que indivíduos que contratam o 

serviço tem maior disciplina e maior capacidade de alcance de resultados (Y6) 

também podem ser inferidos visto que 99% das respostas estão entre a freqüência 

“as vezes” e “maioria das vezes”.   
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Tabela 13 – Estatísticas descritivas para Expectativa de Benefícios em assessoria 
esportiva  

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

Y3 
EB1 – Percebo que se eu contratasse uma 
assessoria esportiva minha saúde estaria melhor 

3,52 1,20 3,26 – 3,79 

Y4 
EB2 – Percebo que para melhorar minha 
qualidade de vida deveria contratar uma 
assessoria esportiva 

3,03 1,21 2,76 – 3,29 

Y5 
EB3 – Percebo que se eu estagnasse nos meus 
resultados eu contrataria um serviço de 
assessoria esportiva  

3,30 1,22 3,03 – 3,57 

Y6 
EB4 – Percebo que as pessoas que correm com 
orientação de um profissional têm mais disciplina 
do que eu que faço por conta própria 

3,64 1,36 3,33 – 3,93 

Y7 

EB5 – Percebo que as pessoas que correm com 
orientação de um profissional são mais capazes 
de se superar do que eu que faço por conta 
própria 

2,95 1,27 2,67 – 3,24 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Para o construto Qualidade Percebida Previamente, a Tabela 14 traz os resultados 

para salão de beleza. Verifica-se concordância de todas as variáveis. A 

concordância obtida era esperada pois cada variável procurou mensurar cada uma 

das cinco dimensões do modelo SERVQUAL no contexto desta dissertação.  

 

Para assessoria esportiva os resultados da Qualidade Percebida Previamente estão 

na Tabela 15. Assim como na categoria de salão de beleza, verifica-se concordância 

das maioria das variáveis observáveis, sendo esperada devido ao intuito de 

mensurar cada uma das respectivas dimensões do modelo SERVQUAL no contexto 

desta dissertação voltada à qualidade prévia percebido no serviço. Somente a 

variável observável Y9 tem o seu intervalo de confiança diferente das demais. 
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Tabela 14 – Estatísticas descritivas para Qualidade Percebida Previamente em salão 
de beleza  

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

Y8 
QP1 – O conhecimento que percebo que os 
profissionais do salão de beleza têm pode me 
motivar a contratar o serviço que nunca utilizei 

3,19 0,83 3,00 – 3,37 

Y9 
QP2 – Contrato o serviço do salão de beleza se 
percebo que o profissional não fará o que eu 
pedirei 

3,86 1,00 3,63 – 4,09 

Y10 

QP3 – O tratamento e a atenção inicial 
dispensada pelo profissional do salão de beleza 
me motivam a contratar o serviço que nunca 
utilizei 

3,47 0,92 3,26 – 3,67 

Y11 
QP4 – Os serviços que nunca utilizei em um 
salão de beleza me inspiram confiança  

2,55 0,91 2,35 – 2,76 

Y12 
QP5 – A qualidade que percebo no profissional 
do salão de beleza me motiva a contratar o 
serviço que nunca utilizei  

3,70 0,88 3,50 – 3,90 

Y13 
QP6 – A percepção que tenho do ambiente do 
salão de beleza me motiva a contratar o serviço 
que nunca utilizei 

3,41 0,82 3,22 – 3,60 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Comparando-se as duas categorias de serviço, no que tange à Qualidade Percebida 

Previamente, os intervalos de confiança de todas as suas variáveis estão dentro de 

um intervalo similar. Este é um ponto relevante, pois entre os respondentes das duas 

categorias verificou-se diferenças na Experiência Prévia e na Condição Financeira 

(em ambos os casos menor para assessoria esportiva) mas nem por isso ocorreram 

diferenças na percepção de qualidade prévia.   
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Tabela 15 – Estatísticas descritivas para Qualidade Percebida Previamente em 
assessoria esportiva 

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança1 

Y8 
QP1 – O conhecimento que percebo que os 
profissionais de assessoria esportiva têm me 
motiva a contratá-los 

3,66 1,30 3,37 – 3,95 

Y9 
QP2 – Contrataria o serviço de assessoria 
esportiva se percebesse que o profissional não 
tem experiência com atividade física 

1,58 1,16 1,33 – 1,84 

Y10 
QP3 – O tratamento e a atenção inicial 
dispensada pelos profissionais de assessoria 
esportiva me motivam a contratá-la 

3,18 1,29 2,90 – 3,47 

Y11 
QP4 – Percebo que os resultados obtidos pelos 
clientes através de assessorias esportivas me 
motivam a confiar no trabalho delas 

3,41 1,26 3,13 – 3,68 

Y12 
QP5 – Percebo que a qualidade que os 
profissionais de assessoria esportiva têm me 
motiva a contratá-la 

3,27 1,22 3,00 – 3,54 

Y13 

QP6 – A percepção que tenho do ambiente dos 
locais de treino e do suporte prestado no dia das 
provas pelas assessorias esportivas me 
motivam a contratá-la 

3,11 1,36 2,83 – 3,38 

1 = Intervalo de confiança de 99% 
 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 

 4.3 Análise multivariada 

 

 

A análise multivariada está aqui dividida em três momentos: i) análises exploratórias 

preliminares, por meio de Análise Fatorial Exploratória e da análise de confiabilidade; 

ii) avaliação do modelo de mensuração dos construtos, a partir de índices de 

ajustamento e de investigações de unidimensionalidade, confiabilidade e validade; 

iii) análise dos modelos estruturais e alternativas de aprimoramento. 
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 4.3.1 Análises multivariadas preliminares 

 

 

As análises multivariadas dedicou-se, primeiramente, a Análise Fatorial Exploratória; 

em seguida a confiabilidade de mensuração de cada construto, a partir do índice 

Alpha de Cronbach. A terceira etapa constituiu da avaliação dos modelos de 

mensuração, a partir da Análise Fatorial Confirmatória; por fim, foi realizada a 

análise dos dois modelos estruturais propostos. 

 

 

 4.3.1.1 Análise Fatorial Exploratória 

 

 

Procedeu-se à Análise Fatorial nas variáveis observáveis, como avaliação preliminar 

da estrutura, ensejando ajustes dos modelos de mensuração. A análise foi em dois 

passos: variáveis exógenas e variáveis endógenas. Em cada passo, houve as 

seguintes avaliações: adequação da amostra; comunalidade das variáveis; matriz de 

fatores rotacionados. 

 

 

 4.3.1.1.1 Variáveis exógenas 

 

 

Nesta dissertação, as variáveis exógenas são Experiência Prévia, Condição 

Financeira e Comunicação Boca-a-boca. Os testes de medida de adequação da 

amostra, KMO, e de esfericidade de Barttlet’s indicaram uma moderada adequação 

da amostra para emprego da análise fatorial (KMO = 0,652; Barttlet’s = 379,394, g.l. 

= 78, sig. = 0,000), sugerindo alterações. A matriz de comunalidade indicou as 

variáveis X4, X5, e X12 com valor abaixo de 0,50.  
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Tabela 16 – Matriz dos fatores exógenos para salão de beleza 
Fatores1 

Variáveis Experiência 
Prévia 

(18,39%)2 

Condição 
Financeira 
(19,66%)2 

Comunicação 
Boca-a- Boca 
(10,88%)2 

X1 Utilizo serviços de tratamento de beleza 
(exemplo: pintura de unha, depilação, 
sobrancelhas, “banho de lua”, bronzeamento 
artificial) 
 

,508   

X2 Utilizo serviços de tratamento estético 
(exemplo: Limpeza de pele, drenagem linfática) 
 

,413   

X3 Utilizo serviços de tratamento de cabelo 
(exemplo: Corte, alisamento, escova, tingimento, 
hidratação, “chapinha”, relaxamento) 
 

,681   

X4 Percebo que meu conhecimento e habilidade em 
algum dos serviços acima é igual ou maior à dos 
profissionais de salão de beleza  
 

 ,491  

X5 Arrisco fazer em minha casa alguns dos serviços 
do salão de beleza citados acima 
 

 ,698  

X6 Percebo que minhas experiências passadas em 
outros serviços do salão de beleza me motivam 
a pensar em utilizar os outros serviços que 
nunca utilizei 
 

,657   

X7 Meus gastos com salão de beleza impactam nas 
minhas economias mensais 
 

,403   

X8 Percebo que o preço de alguns serviços no salão 
de beleza me inibem a utilizá-los 
 

 ,671  

X9 Minhas economias mensais não permitem que 
eu utilize serviços que gostaria de utilizar no 
salão de beleza 
 

 ,701  

X10 Procuro informações destes serviços que nunca 
utilizei 
 

,700   

X11 Relatos positivos de minhas amigas ou parentes 
sobre estes serviços que nunca utilizei me 
motivam a pensar em utilizá-los 
 

,555  ,589 

X12 Relatos negativos de minhas amigas ou parentes 
sobre estes serviços que nunca utilizei me 
reforçam a pensar em nunca utilizá-los 
 

  ,502 

X13 Sinto-me mais confiante em utilizar serviços de 
salão de beleza, que nunca utilizei, após obter 
opiniões de outras pessoas 

  ,760 

1 = Cargas fatoriais abaixo de 0,4 foram omitidas 
2 = Percentual de variância explicada. Variância Total Explicada = 48,93% 
Método: rotação Varimax com normalização Kaiser (convergência em 7 iterações). 
 
Fonte: dados da pesquisa 
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Na Tabela 16, o indicador X2 (“Utilizo serviços de tratamento estético”) tem fator 

proximo de 0,4, explicado pela diferença de freqüência de utilização em relação aos 

outros serviços de salão de beleza. O item X4 (“Percebo que meu conhecimento e 

habilidade em algum dos serviços acima é igual ou maior à dos profissionais de 

salão de beleza”) parece ter alguma relação com a responsividade e conhecimento, 

dimensões da Qualidade Percebida Previamente. A variável X6 (“Percebo que 

minhas experiências passadas em outros serviços do salão de beleza me motivam a 

pensar em utilizar os outros serviços que nunca utilizei”) pode ter algum vínculo com 

a Intenção de Uso, explicado pelo valor de sua comunalidade (0,436). Esperava-se 

da variável X8 (“Empresto dinheiro de meus parentes para ir ao salão de beleza”) 

uma baixa comunalidade após a análise de estatística univariada em função da 

discordância dela com as demais variáveis no construto condição financeira. A 

variável X13 (“Relatos negativos de meus amigos ou parentes sobre as assessorias 

esportiva me reforçam a pensar em não utilizá-las”) pode ter vinculação com outros 

construtos pelo fato de avaliar a comunicação boca-a-boca negativa, enquanto que 

neste construto as demais variáveis observáveis tem relação com a comunicação 

boca-a-boca como forma de motivação do uso do da categoria de serviço. 

 

Na matriz de fatores, após a rotação, emergiram três fatores, constantes da Tabela 

16. Porém a estrutura ficou relativamente confusa, sendo necessária uma revisão 

com a exclusão das variáveis que tiveram baixa comunalidade (X4, X5 e X12), 

obtendo-se o resultado da Tabela 17. 

 

A medida de adequação da amostra, KMO, e de esfericidade de Barttlet’s indicaram 

uma boa adequação da amostra para emprego da análise fatorial (KMO = 0,753; 

Barttlet’s = 284,292, g.l. = 45, sig. = 0,000). A medida KMO foi considerada meritória, 

tendo em vista os valores mínimos para aceitar adequabilidade com elevado grau de 

segurança (JOHNSON; WINCHERN, 2001). O teste de Barlett mostrou significância 

a um nível menor do que 1%, rejeitando a hipótese nula de que a matriz de 

correlações seria uma matriz identidade, ou seja, que não haveria correlação entre 

as variáveis observáveis. Os valores de comunalidades ficaram todos acima de 0,50. 

Além disso, a matriz de fatores  rotacionada ficou mais evidente para três 

componentes, conforme a Tabela 17, explicando 57,81% da variância total. 
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Tabela 17 – Matriz dos fatores exógenos corrigidos para salão de beleza 
Fatores1 

Variáveis Experiência 
Prévia 

(19,26%)2 

Condição 
Financeira 
(25,29%)2 

Comunicação 
Boca-a- Boca 
(13,25%)2 

X1 Utilizo serviços de tratamento de beleza 
(exemplo: pintura de unha, depilação, 
sobrancelhas, “banho de lua”, bronzeamento 
artificial) 
 

,755   

X2 Utilizo serviços de tratamento estético 
(exemplo: Limpeza de pele, drenagem linfática) 
 

,481   

X3 Utilizo serviços de tratamento de cabelo 
(exemplo: Corte, alisamento, escova, tingimento, 
hidratação, “chapinha”, relaxamento) 
 

,721   

X6 Percebo que minhas experiências passadas em 
outros serviços do salão de beleza me motivam 
a pensar em utilizar os outros serviços que 
nunca utilizei 
 

,429   

X7 Meus gastos com salão de beleza impactam nas 
minhas economias mensais 
 

 ,644  

X9 Percebo que o preço de alguns serviços no salão 
de beleza me inibem a utilizá-los 
 

 ,692  

X10 Empresto dinheiro de meus parentes para ir ao 
salão de beleza 
 

 ,822  

X11 Procuro informações destes serviços que nunca 
utilizei 
 

  ,701 

X12 Relatos positivos de minhas amigas ou parentes 
sobre estes serviços que nunca utilizei me 
motivam a pensar em utilizá-los 
 

  ,826 

X13 Sinto-me mais confiante em utilizar serviços de 
salão de beleza, que nunca utilizei, após obter 
opiniões de outras pessoas 

  ,788 

1 = Cargas fatoriais abaixo de 0,4 foram omitidas 
2 = Percentual de variância explicada. Variância Total Explicada = 57,81% 
Método: rotação Varimax com normalização Kaiser (convergência em 5 iterações). 
 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Para a categoria de assessoria esportiva, a medida de adequação da amostra 

(KMO) e de esfericidade de Barttlet’s indicaram moderada adequação da amostra 

para emprego da análise fatorial (KMO = 0,689; Barttlet’s = 533,917, g.l. = 78, sig. = 

0,000), sugerindo alterações. A análise fatorial da matriz de comunalidade indicou as 

variáveis X1, X4, X5, e X12 com valor abaixo de 0,50, como exposto na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Matriz dos fatores exógenos para assessoria esportiva  
Fatores1 

Variáveis Experiência 
Prévia 

(11,53%)2 

Condição 
Financeira 
(15,79%)2 

Comunicação 
Boca-a- Boca 
(25,26%)2 

X1 Utilizo Academias de Ginástica (exemplo: 
Ginástica, Natação, Lutas marciais, Outras lutas) 
 

,402   

X2 Utilizo serviços de professores ou profissionais 
de Educação Física (exemplo: Personal trainers, 
Professores de Tênis, Escola de Futebol) 
 

,862   

X3 Utilizo Assessorias esportivas (exemplo: 
Técnicos de corrida, ciclismo, Triátlon) 
 

,748   

X4 Percebo que meu conhecimento e habilidade em 
corrida, ciclismo ou triátlon é igual ou maior à 
dos profissionais que provêm o serviço de 
assessoria esportiva 
 

   

X5 Arrisco fazer por conta própria as atividades de 
corrida, ciclismo ou triátlon sem nunca ter 
contratado qualquer profissional 
 

   

X6 Percebo que minhas experiências passadas em 
outras atividades esportivas onde tive um 
profissional me orientando me motivam a pensar 
em contratar uma assessoria esportiva 
 

,516   

X7 Atualmente percebo que o custo para contratar 
uma assessoria esportiva impactaria nas minhas 
economias mensais 
 

 ,828  

X8 Percebo que entre as minhas próximas 
prioridades de consumo está a contratação de 
serviços de assessoria esportiva 
 

 ,857  

X9 Percebo que o preço cobrado pelas assessorias 
esportivas me inibem a utilizá-las 
 

 ,902  

X10 Ouço meus amigos ou parentes relatarem sobre 
os serviços de assessoria esportiva que eles 
contrataram 
 

  ,822 

X11 Relatos positivos de meus amigos ou parentes 
sobre as assessorias esportiva me motivam a 
pensar em utilizá-las 
 

  ,850 

X12 Relatos negativos de meus amigos ou parentes 
sobre as assessorias esportiva me reforçam a 
pensar em não utilizá-las 
 

  ,604 

X13 Sinto-me mais confiante em utilizar serviços de 
assessoria esportiva após obter opiniões de 
outras pessoas 

  ,766 

1 = Cargas fatoriais abaixo de 0,4 foram omitidas 
2 = Percentual de variância explicada. Variância Total Explicada = 52,58% 
Método: rotação Varimax com normalização Kaiser (convergência em 4 iterações). 
Fonte: dados da pesquisa 
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A explicação sobre X1 (“Utilizo Academias de Ginástica”) é dada pela diferença de 

freqüência de utilização deste serviço em relação aos demais pesquisados nas 

variáveis X2 e X3. Para  X4 (“Percebo que meu conhecimento e habilidade em 

corrida, ciclismo ou triátlon é igual ou maior à dos profissionais que provêm o serviço 

de assessoria esportiva”) cabe a mesma explicação do que a oferecida em salão de 

beleza, para qual variável tem alguma relação com a responsividade e 

conhecimento, dimensões da Qualidade Percebida Previamente.  

 

Quanto a X5 (“Arrisco fazer por conta própria as atividades de corrida, ciclismo ou 

triátlon sem nunca ter contratado qualquer profissional”) a explicação é dada pela 

análise estatística univariada, em que esta variável apresentou discordância, do 

intervalo deconfiança, pelo fato dos respondentes na categoria se arriscarem mais a 

executar a atividade devido a sua baixa complexidade de execução. A variável X10 

(“Percebo que entre as minhas próximas prioridades de consumo está a contratação 

de serviços de assessoria esportiva”) parece estar associada a outro construto e não 

diretamente a condição financeira. Por fim, a variável X13 (“Relatos negativos de 

meus amigos ou parentes sobre as assessorias esportiva me reforçam a pensar em 

não utilizá-las”) assim como na categoria de salão de beleza, pode estar vinculada 

ao boca-a-boca negativo, enquanto que as demais variáveis observáveis tem 

relação com a comunicação boca-a-boca como forma de motivação do uso do da 

categoria de serviço. 

 

Com a retirada das variáveis X4, X5 e X12, a medida KMO melhorou (0,717), a 

esfericidade de Barttlet’s diminuiu (453,901, g.l. = 45, sig. = 0,000) e as 

comunalidades ficaram acima de 0,50. A medida KMO é considerada meritória, 

tendo em vista os valores mínimos para aceitar adequabilidade com elevado grau de 

segurança (JOHNSON; WINCHERN, 2001). O teste de Barlett, mostrou significância 

a nível menor do que 1%, rejeitando a hipótese nula de que a matriz de correlações 

seria uma matriz identidade, ou seja, que não haveria correlação entre as variáveis 

observáveis. A matriz de fatores após rotação ficou mais evidente para três 

componentes (como ilustra a Tabela 19) explicando 64,45% da variância total. 
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Tabela 19 – Matriz dos fatores exógenos corrigidos para assessoria esportiva  
Fatores1 

Variáveis Experiência 
Prévia 

(14,17%)2 

Condição 
Financeira 
(19,58%)2 

Comunicação 
Boca-a- Boca 
(30,68%)2 

X1 Utilizo Academias de Ginástica (exemplo: 
Ginástica, Natação, Lutas marciais, Outras lutas) 
 

,450   

X2 Utilizo serviços de professores ou profissionais 
de Educação Física (exemplo: Personal trainers, 
Professores de Tênis, Escola de Futebol) 
 

,829   

X3 Utilizo Assessorias esportivas (exemplo: 
Técnicos de corrida, ciclismo, Triátlon) 
 

,770   

X6 Percebo que minhas experiências passadas em 
outras atividades esportivas onde tive um 
profissional me orientando me motivam a pensar 
em contratar uma assessoria esportiva 
 

,602   

X7 Atualmente percebo que o custo para contratar 
uma assessoria esportiva impactaria nas minhas 
economias mensais 
 

 ,833  

X8 Algumas prioridades financeiras mensais (gastos 
com educação, moradia, carro, diversão) me 
inibem a contratar o serviço de assessoria 
esportiva 
 

 ,901  

X9 Percebo que o preço cobrado pelas assessorias 
esportivas me inibem a utilizá-las 
 

 ,867  

X10 Ouço meus amigos ou parentes relatarem sobre 
os serviços de assessoria esportiva que eles 
contrataram 
 

  ,867 

X11 Relatos positivos de meus amigos ou parentes 
sobre as assessorias esportiva me motivam a 
pensar em utilizá-las 
 

  ,880 

X13 Sinto-me mais confiante em utilizar serviços de 
assessoria esportiva após obter opiniões de 
outras pessoas 

  ,773 

1 = Cargas fatoriais abaixo de 0,4 foram omitidas 
2 = Percentual de variância explicada. Variância Total Explicada = 64,45% 
Método: rotação Varimax com normalização Kaiser (convergência em 5 iterações). 
 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Assim, para ambas categorias os indicadores que permaneceram após a análise 

fatorial foram: i) X1, X2, X3 e X6 para a Experiência Prévia; ii) X7, X8 e X9 para a 

Condição Financeira; iii) X10, X11 e X13 para a Comunicação Boca-a-boca. 
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 4.3.1.1.2 Variáveis endógenas 

 

 

As variáveis endógenas são aquelas determinadas por outras variáveis. Nesta 

dissertação Expectativa de Benefícios, Qualidade Percebida Previamente e Intenção 

de Uso são endógenas. Em salão de beleza tais variáveis (apresentadas na Tabela 

20) foram testadas por medida de adequação da amostra (KMO) e de esfericidade 

de Barttlet’s que indicaram moderada adequação da amostra para emprego da 

análise fatorial (KMO = 0,724; Barttlet’s = 753,125, g.l. = 78, sig. = 0,000), sugerindo 

alterações. Depois de precedida a análise, a matriz de comunalidade indicou as 

variáveis Y7, Y8 e Y9 tiveram valor abaixo de 0,50.  

 

A Tabela 20 apresentou os fatores da matriz rotacionada com exclusão das variáveis 

Y7, Y8 e Y9, testadas por medida de adequação da amostra (KMO) e de 

esfericidade de Barttlet’s indicaram moderada adequação da amostra para emprego 

da análise fatorial (KMO = 0,735; Barttlet’s = 268,453, g.l. = 45, sig. = 0,000). Com 

esta alteração a variância total explicada aumentou mantendo-se quatro variáveis 

observáveis para cada construto. A medida KMO é considerada meritória, tendo em 

vista os valores mínimos para aceitar adequabilidade com elevado grau de 

segurança (JOHNSON; WINCHERN, 2001). O teste de Barlett, mostrou significância 

a um nível menor do que 1%, rejeitando a hipótese nula de que a matriz de 

correlações seria uma matriz identidade, ou seja, que não haveria correlação entre 

as variáveis observáveis. 
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Tabela 20 – Matriz dos fatores endógenos para salão de beleza 
Fatores1 

Variáveis 
Intenção 
de  Uso 

 
(9,17%)2 

Expectativa 
de 

Benefícios 
(30,72%)2 

Qualidade 
Percebida 

Previamente 
(14,43%)2 

Y1 Qual é a sua intenção em utilizar novos 
serviços de salão de beleza 
 

,407   

Y2 Percebo que contratarei serviços de beleza 
que ainda não utilizei 
 

,401   

Y3 Percebo que fazer o serviço no salão de beleza 
me dá mais auto-estima do que eu fazê-lo em 
casa 
 

 ,715  

Y4 A praticidade dos serviços do salão de beleza 
me motivam a eu não fazer os serviços sozinha 
em casa 
 

 ,516  

Y5 Vou ao salão de beleza buscando momentos 
de relaxamento, distração ou de meditação 
 

 ,716  

Y6 Percebo que as pessoas reparam mais após 
sair do salão de beleza do que quando faço o 
serviço sozinha em casa 
 

 ,777  

Y7 Em geral vou ao salão de beleza por que os 
benefícios são maiores do que eu fazer o 
serviço em casa 
 

,861   

Y8 O conhecimento que percebo que os 
profissionais do salão de beleza têm pode me 
motivar a contratar o serviço que nunca utilizei 
 

,866   

Y9 Os serviços que nunca utilizei em um salão de 
beleza me inspiram confiança 
 

 ,644  

Y10 Contrato o serviço do salão de beleza se 
percebo que o profissional não fará o que eu 
pedirei 
 

  ,731 

Y11 O tratamento e a atenção inicial dispensada 
pelo profissional do salão de beleza me 
motivam a contratar o serviço que nunca utilizei 
 

  ,528 

Y12 A qualidade que percebo no profissional do 
salão de beleza me motiva a contratar o 
serviço que nunca utilizei 
 

  ,758 

Y13 A percepção que tenho do ambiente do salão 
de beleza me motiva a contratar o serviço que 
nunca utilizei 

  ,846 

1 = Cargas fatoriais abaixo de 0,4 foram omitidas 
2 = Percentual de variância explicada. Variância Total Explicada =54,32% 
Método: rotação Varimax com normalização Kaiser (convergência em 5 iterações). 
 
Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 21 – Matriz dos fatores endógenos corrigidos para salão de beleza  
Fatores1 

Variáveis 
Intenção 
de  Uso 

 
(10,68%)2 

Expectativa 
de 

Benefícios 
(29,40%)2 

Qualidade 
Percebida 

Previamente 
(16,56%)2 

Y1 Qual é a sua intenção em utilizar novos 
serviços de salão de beleza 
 

,545   

Y2 Percebo que contratarei serviços de beleza 
que ainda não utilizei 
 

,405   

Y3 Percebo que fazer o serviço no salão de beleza 
me dá mais auto-estima do que eu fazê-lo em 
casa 
 

 ,686  

Y4 A praticidade dos serviços do salão de beleza 
me motivam a eu não fazer os serviços sozinha 
em casa 
 

 ,566  

Y5 Vou ao salão de beleza buscando momentos 
de relaxamento, distração ou de meditação 
 

 ,717  

Y6 Percebo que as pessoas reparam mais após 
sair do salão de beleza do que quando faço o 
serviço sozinha em casa 
 

 ,795  

Y10 Contrato o serviço do salão de beleza se 
percebo que o profissional não fará o que eu 
pedirei 
 

  ,770 

Y11 O tratamento e a atenção inicial dispensada 
pelo profissional do salão de beleza me 
motivam a contratar o serviço que nunca utilizei 
 

  ,847 

Y12 A qualidade que percebo no profissional do 
salão de beleza me motiva a contratar o 
serviço que nunca utilizei 
 

  ,791 

Y13 A percepção que tenho do ambiente do salão 
de beleza me motiva a contratar o serviço que 
nunca utilizei 

  ,850 

1 = Cargas fatoriais abaixo de 0,4 foram omitidas 
2 = Percentual de variância explicada. Variância Total Explicada = 56,65% 
Método: rotação Varimax com normalização Kaiser (convergência em 5 iterações). 
 
Fonte: dados de pesquisa 
 

Na categoria de assessoria esportiva para as variáveis endógenas, os testes KMO e 

Barttlet’s indicaram uma boa adequação da amostra para emprego da análise fatorial 

(KMO = 0,840; Barttlet’s = 857,483, g.l. = 78, sig. = 0,000). Depois de precedida a 

análise, a matriz de comunalidade indicou que todas as variáveis tinham valores 

acima de 0,50 com exceção de Y7, Y8 e Y9. 
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Tabela 22 – Matriz dos fatores endógenos para assessoria esportiva  
Fatores1 

Variáveis 
Intenção 
de  Uso 

 
(8,13%)2 

Expectativa 
de 

Benefícios 
(13,30%)2 

Qualidade 
Percebida 

Previamente 
(42,20%)2 

Y1 Qual é a sua intenção em utilizar serviços de 
assessoria esportiva 
 

,805   

Y2 Percebo que entre as minhas próximas 
prioridades de consumo está a contratação de 
serviços de assessoria esportiva 
 

,748   

Y3 Percebo que se eu contratasse uma assessoria 
esportiva minha saúde estaria melhor 
 

 ,701  

Y4 Percebo que para melhorar minha qualidade de 
vida deveria contratar uma assessoria 
esportiva 
 

 ,679  

Y5 Percebo que se eu estagnasse nos meus 
resultados eu contrataria um serviço de 
assessoria esportiva 
 

 ,560  

Y6 Percebo que as pessoas que correm com 
orientação de um profissional têm mais 
disciplina do que eu que faço por conta própria 
 

 ,778  

Y7 O conhecimento que percebo que os 
profissionais de assessoria esportiva têm me 
motiva a contratá-los 
 

  ,724 

Y8 Percebo que as pessoas que correm com 
orientação de um profissional são mais 
capazes de se superar do que eu que faço por 
conta própria 
 

 ,857  

Y9 Contrataria o serviço de assessoria esportiva 
se percebesse que o profissional não tem 
experiência com atividade física 
 

   

Y10 O tratamento e a atenção inicial dispensada 
pelos profissionais de assessoria esportiva me 
motivam a contratá-la 
 

  ,812 

Y11 Percebo que os resultados obtidos pelos 
clientes através de assessorias esportivas me 
motivam a confiar no trabalho delas 

  ,784 

Y12 Percebo que a qualidade que os profissionais 
de assessoria esportiva têm me motiva a 
contratá-la 

  ,875 

Y13 A percepção que tenho do ambiente dos locais 
de treino e do suporte prestado no dia das 
provas pelas assessorias esportivas me 
motivam a contratá-la 

  ,826 

1 = Cargas fatoriais abaixo de 0,4 foram omitidas 
2 = Percentual de variância explicada. Variância Total Explicada = 63,63% 
Método: rotação Varimax com normalização Kaiser (convergência em 3 iterações). 
Fonte: dados da pesquisa 
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Na matriz fatorial após a rotação, emergiram três fatores, observados na Tabela 22. 

A estrutura mostrou-se clara com cada grupo de variáveis associada com o seu 

construto com exceção da variável Y7, Y8 e Y9. A Tabela 23 contém os fatores da 

matriz rotacionada após exclusão destas variáveis. As medidas KMO e de 

esfericidade de Barttlet’s apontaram moderada adequação da amostra (KMO = 

0,843; Barttlet’s = 642,259, g.l. = 45, sig. = 0,000).  

 

Tabela 23 – Matriz dos fatores endógenos corrigida para assessoria esportiva  
Fatores1 

Variáveis 
Intenção 
de  Uso 

 
(9,75%)2 

Expectativa 
de 

Benefícios 
(14,12%)2 

Qualidade 
Percebida 

Previamente 
(46,95%)2 

Y1 Qual é a sua intenção em utilizar serviços de 
assessoria esportiva 
 

,894   

Y2 Percebo que entre as minhas próximas 
prioridades de consumo está a contratação de 
serviços de assessoria esportiva 
 

,687   

Y3 Percebo que se eu contratasse uma assessoria 
esportiva minha saúde estaria melhor 
 

 ,821  

Y4 Percebo que para melhorar minha qualidade de 
vida deveria contratar uma assessoria 
esportiva 
 

 ,815  

Y5 Percebo que se eu estagnasse nos meus 
resultados eu contrataria um serviço de 
assessoria esportiva 
 

 ,678  

Y6 Percebo que as pessoas que correm com 
orientação de um profissional têm mais 
disciplina do que eu que faço por conta própria 
 

 ,672  

Y10 O tratamento e a atenção inicial dispensada 
pelos profissionais de assessoria esportiva me 
motivam a contratá-la 
 

  ,813 

Y11 Percebo que os resultados obtidos pelos 
clientes através de assessorias esportivas me 
motivam a confiar no trabalho delas 
 

  ,788 

Y12 Percebo que a qualidade que os profissionais 
de assessoria esportiva têm me motiva a 
contratá-la 

  ,882 

Y13 A percepção que tenho do ambiente dos locais 
de treino e do suporte prestado no dia das 
provas pelas assessorias esportivas me 
motivam a contratá-la 

  ,833 

1 = Cargas fatoriais abaixo de 0,4 foram omitidas 
2 = Percentual de variância explicada. Variância Total Explicada = 70,82% 
Método: rotação Varimax com normalização Kaiser (convergência em 5 iterações). 
Fonte: dados da pesquisa 
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Na Tabela 23, a medida KMO é meritória (JOHNSON; WINCHERN, 2001). O teste 

de Barlett mostrou significância a um nível menor do que 1%, rejeitando a hipótese 

nula de que a matriz de correlações seria uma matriz identidade, ou seja, que não 

haveria correlação entre as variáveis observáveis. Então, a variância total explicada 

aumentou mantendo-se quatro variáveis observáveis para cada construto. 

 

Com os resultados da comunalidade, designada pela proporção da variância de 

cada variável explicada pelos fatores comuns, para ambas as categorias de serviço, 

em relação aos fatores endógenos, as variâncias dos fatores selecionados 

explicavam no mínimo 60% da variância (Tabelas 20 e 22). Para os fatores 

exógenos observou-se o mesmo resultado, com exceção ao salão de beleza onde a 

variância dos fatores rotacionados explicavam 58% da variância (Tabela 17), mesmo 

assim acima do mínimo recomendado, 0,5 da literatura (HAIR et al, 2005). 

 

As medidas KMO para os fatores endógenos e exógenos foram consideradas 

meritórias, visto  os valores mínimos (0,7) para aceitar adequabilidade com elevado 

grau de segurança (JOHNSON; WINCHERN, 2001). Também o teste de Barlett, 

mostrou significância a nível menor do que 1%, rejeitando a hipótese nula de que a 

matrizes de correlações seriam matrizes identidades, ou seja, que não haveria 

correlação entre as variáveis observáveis.  

 

 

 4.3.2 Confiabilidade das escalas 

 

 

A extração foi feita por construto, reunindo as variáveis observáveis respectivas. A 

confiabilidade das medidas foram obtidas pelo software SPSS 17.0. Como se trata 

de procedimento exploratório, foi extraído o Alpha de Cronbach por construto de 

acordo com a vinculação inicial das variáveis. Os resultados para os construtos 

estão indicados no Apêndice H, e comentados a seguir: 

 

� Para a Experiência Prévia, o Alpha ficou em 0,352 para categoria de 

salão de beleza e 0,465 para a categoria de assessoria esportiva, indicando 

baixa fidedignidade. A exclusão das variáveis observáveis X4 e X5 de 
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ambas as categorias aumentaria respectivamente o Alpha para 0,604 e 

0,601 valores que estão próximos, mas acima do adequado conforme 

literatura especializada que indica 0,6 (MALHOTRA, 2006) como mínimo 

razoável; 

 

� Para a Condição Financeira, o Alpha ficou em 0,603 para categoria de 

salão de beleza e 0,844 para a categoria de assessoria esportiva, indicando 

fidedignidade adequada para ambas categoria. A exclusão de alguma 

variável somente melhoraria o índice na categoria de salão de beleza. Para 

garantir isonomia de escala e padrão para as duas categorias será 

considerado as três questões no construto; 

 

� Para a Comunicação Boca-a-boca, o Alpha foi de 0,620 para categoria 

de salão de beleza e 0,788 para assessoria esportiva. Verifica-se que a 

exclusão da variável observável X12 possibilita uma melhora nos índice nas 

duas categorias para 0,710 em salão de beleza e 0,826 para assessoria 

esportiva, o que foi considerado devido a melhoria sensível do índice nas 

duas categorias; 

 

� Para a Intenção de Uso, o Alpha foi de 0,617 para a categoria de salão 

de beleza e 0,606 para assessoria esportiva. A exclusão de qualquer uma 

das variáveis faz com que o índice torne-se negativo devido à covariância 

negativa entre as variáveis observáveis. Para fins de cálculo e isonomia de 

escala serão mantidas para ambas as categorias as duas variáveis; 

 

� Para Expectativa de Benefícios, o Alpha encontrado foi de 0,668 na 

categoria de salão de beleza e 0,792 para assessoria esportiva. A exclusão 

de Y7 melhoria o índice respectivamente para 0,690 e 0,801, mas não será 

considerado. Assim, o construto permanece com as cinco variáveis 

observáveis; 

� Para a Qualidade Percebida Previamente, o Alpha ficou em 0,736 para 

categoria de salão de beleza e 0,798 para assessoria esportiva. A exclusão 

das variáveis Y8 e Y9 nas duas categorias permite melhoria do índice 
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respectivamente para 0,811 e 0,891, um aumento sensível para ambas, 

tornado o índice mais fidedigno, e assim, foi adotado. 

 

Como comentado, os valores de Alpha de Cronbach não são suficientes para 

garantir a qualidade da medição de um construto, mas permitem o prosseguimento 

da análise dos construtos. Considerando um Alpha de Cronbach de 0,6 como 

mínimo razoável (MALHOTRA, 2006), nesta dissertação, após a exclusão de 

algumas variáveis, todos os valores de Alpha de Cronbach foram maiores do que 0,6 

(apresentados no Apêndice H). Complementa-se, assim, a Análise Fatorial 

Exploratória com vistas à Análise Fatorial Confirmatória, desenvolvida na próxima 

seção. 

 

 

 4.3.3 Análise Fatorial Confirmatória 

 

 

A Análise Fatorial Confirmatória foi desenvolvida ao nível do modelo de mensuração 

dos construtos. Assim, há necessidade de avaliação das medidas de ajuste, a 

unidimensionalidade, confiabilidade e as validades convergente e discriminante 

(SCHUMACKER; LOMAX, 2001). Tais análises, a seguir, são feitas para cada 

construto, com os indicadores extraídos com o software LISREL, versão 8.80, sendo 

o método de avaliação de mínimos quadrados ponderados, haja visto que os 

indicadores tem escalas ordinais (SCHUMACKER; LOMAX, 2001). 

 

As medidas de ajustamento podem ser de três formas (HAIR et al, 1995): i) ajuste 

absoluto, que avaliam apenas o ajuste geral do modelo, determinam o grau em que 

o modelo geral prediz a matriz de covariância ou correlação; ii) ajuste incremental, 

que comparam o modelo proposto com o modelo nulo; iii) ajuste parcimonioso, que 

acertam as medidas de ajuste para fornecer uma comparação entre modelos com 

diferentes números de coeficientes estimados. O Quadro 16 apresenta os principais 

índices de estimação utilizados na avaliação de modelos. 
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Qui-quadrado sobre graus de 
liberdade (χ²/g.l.) 

Indica diferenças entre as matrizes observada e 
estimada. Valores até 5 indicam que o modelo 
representa os dados observados (HAIR et al, 1995). 
 

Goodness-of-fit Index  
(GFI) 

Indica o grau de ajustamento do modelo. Varia de 0 
(baixo ajustamento) a 1 (ajustamento perfeito). Valores 
iguais ou superiores a 0,95 indicam bom ajuste 
(SCHUMACKER, LOMAX, 2001).  
 

Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

Medida que corrige a tendência do qui-quadrado 
rejeitar o modelo especificado. Valores entre 0,05 e 
0,08 são considerados aceitáveis (HAIR et al, 1995). 
Abaixo de 0,05 indicam um bom ajuste 
(SCHUMACKER, LOMAX, 2001). 
 

Adjusted Goodness-of-fit Index  
(AGFI) 

Representa uma extensão do GFI ajustado ao número 
de graus de liberdade do modelo proposto e do 
modelo nulo. Varia de 0 (baixo ajustamento) a 1 
(ajustamento perfeito). Valores iguais ou superiores a 
0,95 indicam bom ajuste (HAIR et al, 1995; 
SCHUMACKER, LOMAX, 2001). 
 

Turcker-Lewis Index  
(TLI) 

Índice que combina uma medida de parcimônia em um 
índice comparativo entre os modelos proposto e nulo. 
Varia de 0 a 1, sendo valores superiores a 0,9 
aceitáveis (HAIR et al, 1995) e a acima de 0,95 
indicam bom ajuste (SCHUMACKER, LOMAX, 2001). 
 

Normal Fit Index  
(NFI) 

Comparação relative entre o modelo proposto e o 
modelo nulo. Varia de 0 a 1, sendo valores superiores 
a 0,9 aceitáveis (HAIR et al, 1995) e a acima de 0,95 
indicam bom ajuste (SCHUMACKER, LOMAX, 2001). 
 

Comparative Fit Index  
(CFI) 

Comparação relativa entre o modelo proposto e o 
modelo nulo. Varia de 0 a 1, sendo valores superiores 
a 0,9 aceitáveis (HAIR et al, 1995). Considerado mais 
apropriado em estratégias de desenvolvimento de 
modelos. 
 

Quadro 16 – Índices de estimação na avaliação de modelos 
 
Fontes: HAIR et al, 1995; SCHUMACKER; LOMAX, 2001, p. 82 
 

Os modelos de mensuração assim como o modelo estrutural foram estimados pelo 

Método de Mínimos Quadrados (do inglês Weigth Least Squares - WLS), pois as 

variáveis eram ordinais em todos os construtos. Para estas recomenda-se o uso 

deste método estimativo e a corralação policórica (JÖRESKOG; SÖRBOM, 1996, p. 

239). 
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 4.3.3.1 Construtos exógenos 

 

 

Para a Experiência Prévia, o conjunto original de indicadores (X1, X2, X3, X4, X5 e 

X6) teve problemas de ajuste. A Análise Fatorial Exploratória indicou, para a melhoria 

de ajustamento, a exclusão de duas variáveis (X4 e X5) nas duas categorias de 

serviço. Após a exclusão os índices ficaram bem ajustados, expostos na Tabela 24, 

em todas as medidas do Quadro 16. 

 
Tabela 24 – Medidas de ajustamento de Experiência Prévia 

Valor 

Medida Salão de beleza Assessoria esportiva 

Confiabilidade composta 0,604 0,601 

Variância extraída 0,264 0,298 

Qui-quadrado (χ²) 2,180 0,240 

Graus de liberdade (g.l) 2 2 

χ² / g.l. 1,090 0,120 

Probabilidade 0,336 0,887 

GFI 0,994 0,998 

AGFI 0,968 0,991 

NNFI 0,963 1,010 

CFI 0,988 1,000 

RMSEA 0,025 0,000 

Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 

 

As medidas de ajustamento para assessoria esportiva e salão de beleza estão 

dentro do adequado, com bom ajuste dos indicadores em relação ao construto, dado 

que os índices são maiores do que 0,95 (SCHUMACKER; LOMAX, p. 82, 2004) 

como indicado no Quadro 16. A unidimensionalidade está assegurada pelo valor do 

índice CFI (acima de 0,900), assim como a confiabilidade composta (acima de 

0,600). Por fim, na Tabela 25, todos os valores critical ratio (CR) asseguram a 

validade convergente dos indicadores do construto ao nível de 1% para as variáveis 

nas duas categorias. 

 

 

 



 

 

154

Tabela 25 – Escore de Experiência Prévia e respectivos critical ratios 
Salão de beleza Assessoria esportiva 

Variáveis Escore CR1 Escore CR1 

X1 0,619 - 0,279 - 

X2 0,399 2,2462 0,726 2,3332 

X3 0,629 2,0142 0,536 2,3732 

X6 0,448 2,2092 0,560 2,3232 
1 Os valores não exibidos referem-se aos parâmetros fixados em 1,00 
2 Valores acima significativos ao nível p < 0,01 
Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 
 

 

No construto Condição Financeira os três indicadores originais (X7, X8, X9) 

apresentaram um bom ajuste em ambas categorias, conforme a Tabela 26. Todas as 

medidas estão dentro das faixas de adequação, o que assegura bom ajuste dos 

indicadores em relação ao construto. A unidimensionalidade está assegurada pelo 

valor do índice CFI (1,000 para salão de beleza e 0,983 para assessoria esportiva), e 

a confiabilidade composta (0,603 e 0,844 respectivamente) e de variância extraída 

(0,574 e 0,652). O NNFI requer cuidado se for substancialmente acima 1,00 

(BRASIL, 2005), o que não é o caso aqui, pois a ocorrência se deu pelo valor de qui-

quadrado (χ²), menor do que o número da graus de liberdade. 

 

Tabela 26 – Medidas de ajustamento de Condição Financeira 
Valor 

Medida Salão de beleza Assessoria esportiva 

Confiabilidade composta 0,603 0,844 

Variância extraída 0,574 0,652 

Qui-quadrado (χ²) 1,006 5,319 

Graus de liberdade (g.l) 2 2 

χ² / g.l. 0,503 2,660 

Probabilidade 0,605 0,530 

GFI 0,996 0,981 

AGFI 0,982 0,907 

NNFI 1,057 0,948 

CFI 1,000 0,983 

RMSEA 0,001 0,045 

Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 
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Na Tabela 27, todos os valores de critical ratio (CR) estão acima de 2,576, 

assegurando validade convergente dos indicadores do construto ao nível de 1% de 

significância para a categoria de assessoria esportiva, e acima de 1,645 que 

assegura a validade convergente ao nível de 10% para a categoria de salão de 

beleza. Esta tolerância maior se deve ao indicador X9. Para os demais indicadores a 

validade é convergente à 1% de significância.  

 
 
Tabela 27 – Escore de condição financeira e respectivos CRs 

Salão de beleza Assessoria esportiva 

Variáveis 
Escore 

padronizado 
CR1 Escore 

padronizado 
CR1 

X7 0,278 3,5752 0,718 8,6692 

X8 0,440 - 0,905 - 

X9 1,205 1,7863 0,789 9,3342 
1 Os valores não exibidos referem-se aos parâmetros fixados em 1,00 
2 Valores acima significativos ao nível p < 0,01 
3 Valores acima significativos ao nível p < 0,10 
Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 

 

 

No construto Comunicação Boca-a-boca, a primeira averiguação após a exclusão de 

X12, não apontou problemas de ajuste, conforme a Tabela 28. Os valores de GFI, 

maiores do que 0,95, indicam bom ajuste (SCHUMACKER; LOMAX, p. 82, 2004). 

Todas as medidas estão dentro de valores adequados, o que assegura um bom 

ajuste dos indicadores em relação ao construto. A unidimensionalidade está 

garantida pelo valor do índice CFI (0,975 para salão de beleza e 0,996 para 

assessoria esportiva), e a confiabilidade composta (0,619 e 0,788 respectivamente) 

e de variância extraída (0,487 e 0,636).  
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Tabela 28 – Medidas de ajustamento de Comunicação Boca-a-boca 
Valor 

Medida Salão de beleza Assessoria esportiva 

Confiabilidade composta 0,619 0,788 

Variância extraída 0,487 0,636 

Qui-quadrado (χ²) 1,056 1,370 

Graus de liberdade (g.l) 1 1 

χ² / g.l. 1,056 1,370 

Probabilidade 0,897 0,650 

GFI 0,985 0,990 

AGFI 0,924 0,951 

NNFI 0,925 0,989 

CFI 0,975 0,996 

RMSEA 0,003 0,012 

Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 

 

A Tabela 29 apresenta os valores de critical ratio (CR), assegurando a validade 

convergente dos indicadores do construto ao nível de 1% de significância para 

ambas categorias. 

 

Tabela 29 – Escore de Comunicação Boca-a-boca e respectivos critical ratio 
Salão de beleza Assessoria esportiva 

Variáveis 
Escore 

padronizado 
CR1 Escore 

padronizado 
CR1 

X10 0,612 4,7792 0,849 9,2312 

X11 0,880 - 0,886 - 

X13 0,559 4,6512 0,635 7,4922 
1 Os valores não exibidos referem-se aos parâmetros fixados em 1,00 
2 Valores acima significativos ao nível p < 0,01 
Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 
 

 

 4.3.3.2 Construtos endógenos 

 

 

No construto Expectativa de Benefícios, com os cinco indicadores originais (Y3, Y4, 

Y5, Y6 e Y7) há problema de ajuste para a categoria de assessoria esportiva 
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(RMSEA > 0,100). A Análise Fatorial Exploratória sugeriu a exclusão do item Y7 em 

ambas categorias. Os resultados estão na Tabela 30, considerando quatro 

indicadores (Y3, Y4, Y5 e Y6). 

 
Tabela 30 – Medidas de ajustamento de Expectativa de Benefícios 

Valor 

Medida Salão de beleza Assessoria esportiva 

Confiabilidade composta 0,690 0,792 

Variância extraída 0,376 0,515 

Qui-quadrado (χ²) 0,833 3,402 

Graus de liberdade (g.l) 2 2 

χ² / g.l. 0,416 1,701 

Probabilidade 0,656 0,204 

GFI 0,997 0,989 

AGFI 0,985 0,944 

NNFI 1,031 0,983 

CFI 1,000 0,994 

RMSEA 0,001 0,065 
Método de Estimação: Mínimo quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 

 

Assim, na Tabela 30, as medidas estão dentro do adequado, o que assegura um 

bom ajuste dos indicadores em relação ao construto. A unidimensionalidade está 

assegurada pelo valor do índice CFI (1,000 para salão de beleza e 0,994 para 

assessoria esportiva), e a confiabilidade composta (0,690 e 0,792 respectivamente) 

e de variância extraída relativamente baixa para a categoria de salão de beleza 

(0,376) e considerável para assessoria esportiva (0,515). Valores de NNFI requerem 

cuidados se eles forem substancialmente acima 1,00 (BRASIL, 2005), o que não é o 

caso aqui, já que o qui-quadrado (χ²) foi menor do que o número da graus de 

liberdade.  Por fim, a avaliação dos dados da Tabela 31, na qual observam-se todos 

os valores de critical ratio (CR) acima de asseguram a validade convergente dos 

indicadores do construto ao nível de 1% de significância. 
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Tabela 31 – Escore de Expectativa de Benefícios e respectivos critical ratios 
Salão de beleza Assessoria esportiva 

Variáveis 
Escore 

padronizado 
CR1 Escore 

padronizado 
CR1 

Y3 0,615 - 0,772 - 

Y4 0,455 4,1242 0,809 8,2072 

Y5 0,627 5,1192 0,673 7,2812 

Y6 0,724 5,2362 0,596 6,4602 
1 Os valores não exibidos referem-se aos parâmetros fixados em 1,00 
2 Valores acima significativos ao nível p < 0,01 
Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 
 

Para o construto Qualidade Percebida Previamente, considerando os seis 

indicadores originais (Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13) mostrou ajuste de medidas 

insasisfatório. A Análise Fatorial Exploratória sugeriu a exclusão dos indicadores Y8 

e Y9. Os valores das medidas de ajustamento, com tal exclusão, estão na Tabela 32. 

As medidas estão dentro do adequado, assegurando bom ajuste dos indicadores em 

relação ao construto. A unidimensionalidade é garantida pelo valor do índice CFI 

(1,000 para ambas categorias), pelas confiabilidade composta (0,811 e 0,891) e 

variância extraída (0,527 e 0,537). O NNFI requer cuidado se for substancialmente 

acima 1,00 (BRASIL, 2005), o que não é o caso aqui, e que ocorreu porque o valor 

de qui-quadrado (χ²) foi menor do que o número da graus de liberdade. 

 

Tabela 32 – Medidas de ajustamento de Qualidade Percebida Previamente 
Valor 

Medida Salão de beleza Assessoria esportiva 

Confiabilidade composta 0,811 0,891 

Variância extraída 0,527 0,537 

Qui-quadrado (χ²) 1,209 0,889 

Graus de liberdade (g.l) 2 2 

χ² / g.l. 0,605 0,445 

Probabilidade 0,546 0,645 

GFI 0,996 0,997 

AGFI 0,979 0,984 

NNFI 1,015 1,016 

CFI 1,000 1,000 

RMSEA 0,015 0,001 

Método de Estimação: Mínimos quadrados mínimos (WLS) 
Fonte: dados de pesquisa 
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Na Tabela 33, todos os valores de critical ratio (CR) asseguram a validade 

convergente dos indicadores ao nível de 1% de significância estão adequados. 

 
Tabela 33 – Escore de Qualidade Percebida Previamente e respectivos critical ratios 

Salão de beleza Assessoria esportiva 

Variáveis 
Escore 

padronizado 
CR1 Escore 

padronizado 
CR1 

Y8 0,608 5,9832 0,217 - 

Y10 0,627 - 0,787 2,4352 

Y12 0,862 7,3022 0,887 2,4502 

Y13 0,775 7,1122 0,834 2,4442 
1 Os valores não exibidos referem-se aos parâmetros fixados em 1,00 
2 Valores acima significativos ao nível p < 0,01 
Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 
 

A síntese dos resultados está na Tabela 34, para categoria de salão de beleza, e na 

Tabela 35, para assessoria esportiva. Isto permite comparar as medidas e os índices 

de ajustamento de todos os construtos. Em ambas as categorias, o construto com 

menor variância extraída foi a Experiência Prévia, sendo o construto que merece 

maiores cuidados nas conclusões do modelo teórico de Intenção de Uso. 

 
Tabela 34 – Resumo das medidas de modelagem de equações estruturais dos 
construtos para salão de beleza 

Construtos exógenos Construtos endógenos 

Medida 
Experiência

Prévia 
Condição 
Financeira 

Comunicação 
Boca-a-boca 

Expectativa 
de 

Benefícios 

Qualidade 
Percebida 

Previamente 
Confiabilidade 
composta 

0,604 0,677 0,710 0,690 0,811 

Variância extraída 0,264 0,574 0,487 0,376 0,527 

Qui-quadrado (χ²) 2,180 1,006 1,056 0,833 1,209 

Graus de liberdade 
(g.l.) 

2 2 1 2 2 

χ²/g.l. 1,090 0,503 1,056 0,416 0,605 

Probabilidade 0,336 0,605 0,897 0,656 0,546 

GFI 0,994 0,996 0,985 0,997 0,996 

AGFI 0,968 0,982 0,924 0,985 0,979 

NNFI 0,963 1,057 0,925 1,031 1,015 

CFI 0,988 1,000 0,975 1,000 1,000 

RMSEA 0,025 0,001 0,003 0,001 0,015 

Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 
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Tabela 35 – Resumo das medidas de modelagem de equações estruturais dos 
construtos para assessoria esportiva  

Construtos exógenos Construtos endógenos 

Medida 
Experiência

Prévia 
Condição 
Financeira 

Comunicação 
Boca-a-boca 

Expectativa 
de 

Benefícios 

Qualidade 
Percebida 

Previamente 
Confiabilidade 
composta 

0,601 0,844 0,788 0,792 0,891 

Variância extraída 0,298 0,652 0,636 0,515 0,537 

Qui-quadrado (χ²) 0,240 5,319 1,370 3,402 0,889 

Graus de liberdade 
(g.l.) 

2 2 1 2 2 

χ²/g.l. 0,120 2,660 1,370 1,701 0,445 

Probabilidade 0,887 0,530 0,250 0,204 0,645 

GFI 0,998 0,981 0,990 0,989 0,997 

AGFI 0,991 0,907 0,951 0,944 0,984 

NNFI 1,010 0,948 0,989 0,983 1,016 

CFI 1,000 0,983 0,996 0,994 1,000 

RMSEA 0,000 0,045 0,012 0,065 0,001 

Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 

 

 

 4.3.4 Análise da validade discriminante 

 

 

A validade discriminante assegura que construtos de modelos estruturais sejam 

diferentes entre si, a partir da verificação de quanto a medida de um construto não 

se correlaciona com outros construtos dos quais deve diferir. Recomenda-se a 

comparação de variância extraída de cada construto com as variâncias 

compartilhadas entre os construtos, definido pelo quadrado do coeficiente de 

correlação para aferição da validade discriminante (FORNELL; LACKER, 1981; 

GARVER; MENTZER, 1999). Este procedimento foi adotado nesta dissertação, 

estando os dados na Tabela 36. Em cada célula, o valor superior relativo à categoria 

de salão de beleza e o valor inferior, à categoria de assessoria esportiva. Os valores 

apontam a variância compartilhada com valores menores do que a variância extraída 

para todas relações entre os construtos (na diagonal). Isso assegura a validade 

discriminante entre eles. 
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Tabela 36 – Análise discriminante dos construtos do Modelo de Intenção de Uso de 
categoria de serviço  
 

Experiência 
Prévia 

Condição 
Financeira 

Comunicação 
Boca-a-boca 

Expectativa 
de 

Benefícios 

Qualidade 
Percebida 
Previamente 

Experiência 
Prévia 

 
0,264 (SB) 

 
0,298 (AE) 

 

    

Condição 
Financeira 

 
0,073 (SB) 

 
0,022 (AE) 

 

 
0,574 (SB) 

 
0,652 (AE) 

   

Comunicação 
Boca-a-boca 

 
0,017 (SB) 

 
0,057 (AE) 

 

 
0,004 (SB) 

 
0,136 (AE) 

 
0,487 (SB) 

 
0,636 (AE) 

  

Expectativa de  
Benefícios 

 
0,226 (SB) 

 
0,040 (AE) 

 

 
0,007 (SB) 

 
0,213 (AE) 

 
0,016 (SB) 

 
0,154 (AE) 

 
0,376 (SB) 

 
0,515 (AE) 

 

Qualidade 
Percebida 
Previamente  

 
0,043 (SB) 

 
0,055 (AE) 

 
0,020 (SB) 

 
0,102 (AE) 

 
0,388 (SB) 

 
0,332 (AE) 

 
0,049 (SB) 

 
0,249 (AE) 

 
0,527 (SB) 

 
0,537 (AE) 

 
(SB) – Variâncias para categoria de salão de beleza 
(AE) – Variâncias para categoria de assessoria esportiva 
Células em negrito na diagonal – Variância extraída 
Células abaixo da diagonal – Variância compartilhada  
 
Fonte: dados de pesquisa 
 

A análise da matriz de correlação policórica dos indicadores (Apêndice I) apontou 

valores acima de 0,85 somente para as intercorrelações entre Y7 e Y8 na categoria 

de salão de beleza. Para assessoria esportiva todas intercorrelações ficaram abaixo 

de 0,85, demonstrando inexistência de multicolinearidade (KLINE, 1998). A Análise 

Fatorial Exploratória sugeriu a extração de Y8 como indicador da Qualidade 

Previamente Percebida. Assim, os dados com os indicadores restantes após a 

Análise Fatorial indicam a ausência de multicolinearidade com a análise da matriz de 

correlação policórica em ambas categorias. 
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 4.3.5 Análise dos modelos estruturais 

 

 

A comparação dos modelos estruturais de Dorsch, Grove e Darden (2000) e o 

proposto nesta dissertação se dá a seguir. O Esquema 8 refere-se ao modelo de 

Dorsch, Grove e Darden em path analysis, com as escalas utilizadas nesta 

dissertação (item 4.1.). O Esquema 9 retrata aquele modelo acrescido dos 

construtos Qualidade Percebida Previamente e Comunicação Boca-a-Boca. A 

natureza de ambos foir definida como formativa no item 4.1.2.2. 

 

EXPECTAT. 
BENEFÍCIOS 

EXPERIÊNC. 
PRÉVIA 

Y1 Y2 

INTENÇÃO 
DE USO 

X7 X8 

CONDIÇÃO 
FINANCEIRA 

X9 

Y3 Y5 

X3 

δδδδ7 δδδδ8 δδδδ9 

Y6 Y7 

ξξξξ2 

ξξξξ1 

ηηηη1 ηηηη2 

ββββ12 

γγγγ12 

γγγγ11 

γγγγ21 

λλλλ11 λλλλ12 

λλλλ7 λλλλ8 λλλλ9 

λλλλ1 λλλλ2 λλλλ3 

λλλλ23 
λλλλ24 λλλλ25 

λλλλ26 λλλλ27 

X1 X2 

λλλλ6 

X6 

Y4 

εεεε5 εεεε6 εεεε7 εεεε3 εεεε4 εεεε1 εεεε2 

δδδδ3 δδδδ6 δδδδ1 δδδδ2 
 

Esquema 8 – Modelagem estrutural da Intenção de Uso de Categoria de Serviço de 
Dorsch, Grove e Darden (2000). 
 
Fonte: elaboração própria. 
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X7 X8 

CONDIÇÃO 
FINANCEIRA 

X9 

δδδδ7 δδδδ8 δδδδ9 

ξξξξ2 

ββββ12 

γγγγ12 

γγγγ11 
γγγγ21 

λλλλ7 λλλλ8 λλλλ9 

Y10 Y11 Y12 Y13 

λλλλ310 
λλλλ311 λλλλ312 

λλλλ313 

QUALIDADE  
PERCEBIDA 

PREVIAMENTE 

ηηηη3 

ξξξξ3 

ββββ33 

ββββ23 

X10 X11 X13 

λλλλ10 λλλλ11 λλλλ13 

COMUNIC. 
BOCA-A-
BOCA 

Y1 Y2 

INTENÇÃO 
DE USO 

ηηηη1 

λλλλ11 λλλλ12 

εεεε1 εεεε2 

EXPECTAT. 
BENEFÍCIOS 

Y3 Y5 Y6 Y7 

ηηηη2 

λλλλ23 
λλλλ24 λλλλ25 

λλλλ26 λλλλ27 

Y4 

εεεε5 εεεε6 εεεε7 εεεε3 εεεε4 

EXPERIÊNC. 
PRÉVIA 

X3 

ξξξξ1 

λλλλ1 λλλλ2 λλλλ3 

X1 X2 

λλλλ6 

X6 

δδδδ3 δδδδ6 δδδδ1 δδδδ2 

εεεε12 εεεε13 εεεε10 εεεε11 

δδδδ13 δδδδ10 δδδδ11 

 
Esquema 9 – Modelo estrutural da Intenção de Uso de Categoria de Serviço 
proposto nesta dissertação. 
 
Fonte: elaboração própria. 
 

O modelo de Dorsch, Grove e Darden (2000), com as especificações do Esquema 8, 

apresentou resultados satisfatórios, com os índices de ajuste (GFI, AGFI, NNFI e 

CFI) ficando acima de 0,95 (SCHUMACKER; LOMAX, 2004). O ajuste global do 

modelo, com o RMSEA, foi bom com valores menores do que 0,05 (SCHUMACKER; 

LOMAX, 2004). Assim, ambas categorias os modelos tiveram ajustes adequados. 
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Tabela 37 – Medidas de ajustamento – Modelo de Dorsch, Grove e Darden (2000). 
Valor 

Medida Salão de beleza Assessoria esportiva 

R2 0,631 0,551 

Qui-quadrado (χ²) 61,633 41,792 

Graus de liberdade (g.l) 60 60 

χ² / g.l. 1,027 0,697 

Probabilidade 0,417 0,965 

GFI 0,969 0,980 

AGFI 0,953 0,970 

NNFI 0,996 1,022 

CFI 0,997 1,000 

PNFI 0,685 0,741 

RMSEA 0,013 0,001 

Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 
 

O software LISREL indicou que, para o salão de beleza, as relações entre 

Condição Financeira e Intenção de Uso, e entre Experiência Prévia e Expectativa de 

Benefícios como significantes (p-valor < 0,01). Nas demais relações faltou 

significância, que parece decorrer do erro estrutural do construto Intenção de Uso, 

que ficou em 0,79 (o recomendado é que esteja abaixo de 0,50).  

 

Tabela 38 – Parâmetros estimados do modelo de Dorsch, Grove e Darden (2000) 
para salão de beleza  
Proposição Parâmetro Caminho estrutural Coeficientes 

padronizados 

t-valor 

P3 β12 Expect. de Benefícios � Intenção -2,347 -0,333 

P2 γ12 Condição Financeira � Intenção 0,163 2,244* 

P4 γ21 Exper. Prévia � Expect. de benefícios 0,974 8,119* 

P1 γ11 Exper. Prévia � Intenção 3,221 0,461 
* Significância ao nível de 0,01 (cauda dupla). 
χ2 =  61,663 com 60 graus de liberdade 
Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados de pesquisa 
 

Por outro lado, para assessoria esportiva, pela Tabela 39 todos os coeficientes 

padronizados foram significantes com p-valor < 0,01 para as relações: a) Expectativa 

de Benefício e Intenção de Uso; b) Experiência Prévia e Expectativa de Benefícios. 
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As outras duas relações são significantes a 5%. Isto dá suporte para não se rejeitar 

as proposições P1, P2, P3 e P4 a um nível de significância de 5%. 

 

Tabela 39 - Parâmetros estimados do modelo de Dorsch, Grove e Darden (2000)  
assessoria esportiva 
Proposição Parâmetro Caminho estrutural Coeficientes 

padronizados 

T-valor 

P3 β12 Expect. de Benefícios � Intenção 1,218 3,348* 

P2 γ12 Condição Financeira � Intenção 0,157 1,991** 

P4 γ21 Exper. Prévia � Expect. de benefícios 0,712 2,292* 

P1 γ11 Exper. Prévia � Intenção 0,759 1,957** 
* Significância ao nível de 0,01 (cauda dupla). 
** Significância ao nível de 0,05 (cauda dupla). 
χ2 = 41,792 com 60 graus de liberdade 
Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Tabela 40 – Comparação de resultados conforme Modelo de Dorsch, Grove e 
Darden (2000) para quatro categorias de serviços. 

Coeficientes padronizados 
Caminho estrutural 

Serviço 
financeiro1 

Reparo de 
autómovel1 

Assessoria 
esportiva2 

Salão de 
beleza2 

Expect. de Benefícios � Intenção 0,400* 0,340* 1,218* -2,347 

Condição Financeira � Intenção 0,000 0,000 0,157** 0,163* 

Exper. Prévia � Expect. de 
Benefícios 

0,470* 0,450* 0,712* 0,974* 

Exper. Prévia � Intenção 0,390* 0,490* 0,759** 3,221 

* Significância ao nível de 0,01 (cauda dupla). 
** Significância ao nível de 0,05 (cauda dupla). 
 
Fontes: 1 Dorsch, Grove e Darden (2000). 
   2 dados da pesquisa 
 

A Tabela 40 compara os resultados do modelo de Dorsch, Grove e Darden (2000) 

para quatro categorias de serviço, sendo as duas primeiras analisadas em Dorsch, 

Grove e Darden (2000) e as duas últimas, nesta dissertação. Para assessoria 

esportiva as relações entre os construtos tem os mesmos sinais (positivos) que  nas 

duas categoriais iniciais. Além disso, a relação da Condição Financeira com a 

Intenção de Uso tornou-se significante para as duas categorias desta dissertação, 

relação que não fora analisada em Dorsch, Grove e Darden (2000). 
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O modelo do Esquema 9, considerando todas as proposições desta dissertação,  

apresentou resultados satisfatórios. Na Tabela 41, os índices para ambas as 

categorias de serviço ficaram acima de 0,90, indicando bom ajuste do modelo 

estrutural. O ajuste global do modelo, pelo RMSEA, é um dos critérios utilizáveis, e 

considera valores menores que 0,05 (SCHUMACKER; LOMAX, 2004) para ajustes 

bons e menores do 0,08 como adequados (GARSON, 2008). Comparando-se as 

Tabela 38 e 41, pelo índice PNFI, constata-se que o ajuste é melhor no modelo desta 

dissertação. 

 

Tabela 41 – Medidas de ajustamento – Modelo de Intenção de uso proposto nesta 
dissertação 

Valor 

Medida Salão de beleza Assessoria esportiva 

R2 0,713 0,657 

Qui-quadrado (χ²) 176,250 190,378 

Graus de liberdade (g.l) 160 160 

χ² / g.l. 1,101 1,189 

Probabilidade 0,005 0,000 

GFI 0,987 0,996 

AGFI 0,982 0,994 

NNFI 0,993 0,998 

CFI 0,994 0,998 

PNFI 0,790 0,798 

RMSEA 0,069 0,073 

Método de Estimação: Quadrados mínimos ponderados (WLS) 
 
Fonte: Dados de pesquisa 
 

Em comparação com as medidas de ajuste do modelo de Dorsch, Grove e Darden 

(2000), na Tabela 39, todos os índices de ajuste da Tabela 41, para o modelo da 

dissertação, com exceção do RMSEA, melhoraram. O índice de comparação de 

ajuste (CFI), compara o modelo proposto com um modelo nulo (ou independente), as 

medidas são melhores para ambas as categorias de serviço no modelo desta 

dissertação em comparação com de Dorsch, Grove e Darden (2000). Os valores de 

RMSEA aumentaram, porém ficaram abaixo de 0,08 a 90% de intervalo de 

confiança, o que indica um bom ajuste do modelo (GARSON, 2008). Além disso, 

para comparação de modelos quanto maior o índice PNFI melhor ajustado está o 

modelo, e por convenções arbitrárias valores maiores do que 0,600 indicam um bom 



 

 

167

ajuste parcimonioso (GARSON, 2008). Desta forma, o modelo proposto nesta 

dissertação tem ajustes de PNFI melhores do que o de Dorsch, Grove e Darden 

(2000). 

 

Tabela 42 - Parâmetros estimados do modelo da dissertação para salão de beleza  
Proposição Parâmetro Caminho estrutural Coeficientes 

padronizados 

t-valor 

P3 β12 Expect. de Benefícios � Intenção 0,068 0,404 

P6 β23 Comun. Boca-a-Boca �Expect. de Benefícios 0,294 1,594*** 

P7 β33 Comun. Boca-a-Boca �Qual. Prév. Perc. 0,849 4,439* 

P1 γ11 Exper. Prévia � Intenção 0,656 3,464* 

P2 γ12 Condição Financeira � Intenção 0,170 2,199* 

P5 γ13 Qual. Prév. Perc.� Intenção 0,110 1,516*** 

P4 γ21 Exper. Prévia � Expect. de benefícios 1,137 5,613* 

* Significância ao nível de 0,01 (cauda dupla). 
** Significância ao nível de 0,05 (cauda dupla). 
*** Significância ao nível de 0,10 (cauda dupla). 
χ2 =  176,250 com 160 graus de liberdade 
Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Tabela 43 - Parâmetros estimados do modelo da dissertação para assessoria 
esportiva  
Proposição Parâmetro Caminho estrutural Coeficientes 

padronizados 

t-valor 

P3 β12 Expect. de Benefícios � Intenção 0,623 5,246* 

P6 β23 Comun. Boca-a-Boca �Expect. de Benefícios 1,027 6,215* 

P7 β33 Comun. Boca-a-Boca �Qual. Prév. Perc. 0,787 5,753* 

P1 γ11 Exper. Prévia � Intenção 0,001 0,011 

P2 γ12 Condição Financeira � Intenção 0,108 1,966** 

P5 γ13 Qual. Prév. Perc.� Intenção 0,158 1,775*** 

P4 γ21 Exper. Prévia � Expect. de benefícios -0,012 -0,097 

* Significância ao nível de 0,01 (cauda dupla). 
** Significância ao nível de 0,05 (cauda dupla). 
*** Significância ao nível de 0,10 (cauda dupla). 
χ2 =  190,378 com 160 graus de liberdade 
Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados da pesquisa 
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O software LISREL indicou que, para salão de beleza (Tabela 42), a relação entre a 

Expectativa de Benefícios e Intenção de Uso foi a única não-significante ao nível de 

10%. Porém as demais relações foram significantes ao nível de 10%. Para 

assessoria esportiva, na Tabela 43, todos os coeficientes padronizados foram 

significantes, com p-valor < 0,10 para as relações, com exceção da Experiência 

Prévia e Intenção de Uso e a Experiência Prévia e Expectativa de Benefícios. Assim, 

os resultados na categoria dão suporte para não rejeitar as proposições P2, P5, P6 e 

P7 a um nível de significância de 10%, e se rejeita P3 para a categoria de salão de 

beleza e P1 e P4 para assessoria esportiva. 

 

Os resultados da Tabela 42 confirmaram seis das sete proposições da dissertação 

para salão de beleza, refutando as relações entre Expectativa de Benefícios e 

Intenção de Uso (P3). Os resultados da Tabela 43, para assessoria esportiva, 

suportaram cinco das sete proposições, sendo refutadas as relações entre 

Experiência Prévia e Intenção de Uso (P1) e entre Experiência Prévia e Expectativa 

de Benefícios (P4).  

 

 

 4.4 Discussão adicional dos resultados 

 

 

A partir dos resultados dos modelos alternativos para as duas categorias de serviços 

pessoais, cabem alguns comentários adicionais. Em relação as proposições valem 

as interpretações a seguir: 

 

* Proposição P1: afirma que quanto maior a Experiência Prévia com uma categoria 

de serviço, maior será a sua Intenção de Uso. A proposição na categoria de 

assessoria esportiva, não apresentou significância estatística, diferentemente do 

resultado da categoria de salão de beleza. O Alpha de Cronbach para este construto 

foi o mais baixo, o que ajuda a explicar o motivo dela ter divergido da proposição 

teórica em uma das categorias.  

 

* Proposição P2: quanto maior a Condição Financeira, maior a Intenção de Uso da 

categoria de serviço. Em ambas as categorias a proposição foi aceita. Além disso, 
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para o modelo de Dorsch, Grove e Darden (2000), as cargas fatoriais ficaram 

próximas às encontradas no modelo desta dissertação. 

 

* Proposição P3: quanto maior a Expectativa de Benefícios, maior a Intenção de 

Uso da categoria de serviço. Há diferenças na significância dos resultados para as 

duas categorias de serviço, o que é explicado pela Experiência Prévia dos 

respondentes. Para salão de beleza, a Expectativa de Benefícios parece ter ligação 

com necessidade de contratação do serviço, diferentemente do que se passa na 

assessoria esportiva (onde os respondentes, mesmo sem essa necessidade, 

percebem que a contratação trará benefícios). No próximo capítulo esta explicação 

será detalhada. 

 

* Proposição P5: quanto maior a Qualidade Percebida Previamente na categoria de 

serviço, maior a Intenção de Uso da categoria. Em ambas as categorias se verificou 

a aceitação da proposição com cargas fatoriais próximas. 

 

* Proposição P6: quanto maior a Comunicação Boca-a-boca, maior a Expectativa 

de Benefícios na categoria de serviço. Em ambas as categorias a proposição foi 

aceita. 

 

* Proposição P7: quanto maior a Comunicação Boca-a-boca, maior a Qualidade 

Percebida Previamente na categoria de serviço. Em ambas as categorias se aceitou 

a proposição com cargas fatoriais da relação próximas. 

 

O Esquema 10 apresenta os coeficientes padronizados, e respectivos t-valores, do 

modelo proposto nesta dissertação.  
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EXPECTAT. 
BENEFÍCIOS 

EXPERIÊNC. 
PRÉVIA 

INTENÇÃO 
DE USO 

CONDIÇÃO 
FINANCEIRA 

QUALIDADE 
PRÉVIA 

PERCEBIDA 

COMUNIC. 
BOCA-A-
BOCA 

0,1700,01 (SB) 
0,1080,01 (AE) 

0,1100,10 (SB) 
0,1580,10 (AE) 

0,8490,01 (SB) 
0,7870,01 (AE) 

0,2940,10 (SB) 
1,0270,01 (AE) 

0,6560,01 (SB) 
0,001NS (AE) 

0,068NS (SB) 
0,6230,01 (AE) 

1,1370,01 (SB) 
-0,012NS (AE) 

 

Esquema 10 – Coeficientes padronizados no modelo proposto nesta dissertação. 
(SB) – Salão de beleza 
(AE) – Assessoria esportiva  
NS – Não significante 
0,01 – Significância ao nível de 0,01 (cauda dupla). 
0,05 – Significância ao nível de 0,05 (cauda dupla). 
0,10 – Significância ao nível de 0,10 (cauda dupla). 
Método de Estimação: Mínimos quadrados ponderados (WLS) 
 
Fonte: dados da pesquisa 
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 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este capítulo encerra a dissertação, sendo retomados e discutidas as questões e o 

problema de pesquisa, os objetivos e as proposições. Então são avaliadas as 

implicações (acadêmicas, gerenciais e sociais). Por fim, são apontadas limitações e 

sugestões para novos estudos. 

 

 

 5.1 Implicação científica dos resultados 

 

 

A dissertação partiu da revisão de outras pesquisas acadêmicas da área de 

comportamento do consumidor tratando do processo de escolha de serviços, com 

diálogos com pesquisadores de marketing.  

 

A primeira questão indagava sobre o impacto da Qualidade Percebida Previamente 

na Intenção de Uso da categoria de serviço, primeiro objetivo específico da 

dissertação. A literatura apontou que, na pré-compra, o consumidor avalia a 

qualidade utilizando-se de indicadores como recomendações de amigos ou parentes 

(JOHNSON; ZINKHAN; AYALA, 1998), e que utiliza os mesmos atributos de 

avaliação da qualidade, indiferentemente da categoria de serviço (PARASURAMAN; 

ZEITHALM; BERRY, 1988). 

 

As entrevistas em profundidade mostraram que, em salão de beleza, dimensões de 

qualidade (como responsividade, segurança e confiabilidade) começam a ser 

delineadas com relatos de terceiros (amigas e parentes) sobre a categoria. No caso 

de assessoria esportiva, sobressairam a dimensão de tangíveis, como a estrutura do 

prestador de serviço nos dias de competições. Além disso, a experiência do 

profissional, em ambas as categorias, pareceu elevar a segurança e, assim, a 

percepção de qualidade do serviço. A Qualidade Percebida Previamente pareceu 

impactar positivamente a Intenção de Uso para ambas as categorias de serviço 

conforme a proposição P5. 
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A segunda questão indagou sobre a importância da busca de informação na escolha 

de serviços pessoais (o segundo objetivo específico).  A literatura indicou que, em 

serviços, a busca externa do consumidor como a mais importante (FREIDEN, 

GOLDSMITH; 1989), afetada por variáveis como as situacionais, que incluem 

restrições ao consumidores (tempo, pressão, disponibilidade financeira), percepção 

de ganhos potenciais na aquisição da informação, experiência prévia do consumidor 

(MOORE, LEHMANN; 1980). Além disso, a teoria propõe a Comunicação Boca-a-

boca como redutora do risco associado à decisão de compra (MURRAY, 1991). 

 

Pelas entrevistas em profundidade, via a Comunicação Boca-a-boca, as 

consumidoras seguem a indicação de terceiros para o uso de salão de beleza. Os 

parentes  (tia, avô, mãe) são as fontes de indicação. Também, os relatos de amigas 

sobre um serviço despertam curiosidade e interesse de uso. Pelos relatos, o Boca-a-

boca negativo tem importância maior do que o positivo inibindo a Intenção de Uso de 

determinada tarefa ou até do salão de beleza, o que pode ser comparado com as 

freqüências das respostas entre X11 e X12, com a segunda apresentando valores 

médios mais alto nas respostas (3,93 contra 4,13 no Apêndice F). Os resultados 

quantitativos comprovaram a relevância da Comunicação Boca-a-boca, como 

sugerido pelas proposições P6 e P7 nas Tabelas 42 e 43. Assim, a Comunicação 

Boca-a-boca opera indiretamente na Intenção de Uso da categoria, atuando 

diretamente em outros dois antecedentes da Intenção (Expectativa de Benefícios e a 

Qualidade Percebida Previamente).  

 

Para a assessoria esportiva os resultados são semelhantes, com P6 e P7 

significantes. Os coeficientes padronizados, em comparação com salão de beleza, 

foram diferentes (Tabelas 42 e 43). Essa diferença permite inferir diferenças da 

atuação da Comunicação Boca-a-boca como antecedente à Qualidade Percebida 

Previamente e à Expectativa de Benefícios. Na categoria de salão de beleza o 

coeficiente padronizado é maior na relação Comunicação Boca-a-boca e Qualidade 

Percebida Previamente; na categoria de assessoria esportiva, foi maior na relação 

Comunicação Boca-a-boca e Expectativa de Benefícios. Uma das explicações desta 

diferença de prioridade das relações pode estar na Experiência Prévia. No salão de 

beleza, os respondentes revelaram maior Experiência Prévia do que os de 
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assessoria esportiva, tanto que a relação Experiência Prévia e a Intenção de Uso foi 

significante somente para a primeira categoria. Daí se infere que o consumidor com 

maior Experiência Prévia, a Comunicação Boca-a-boca é mais relevante sobre a 

Qualidade Percebida Previamente do que sobre a Expectativa de Benefícios. De 

fato, a relação entre Experiência Prévia e Expectativa de Benefícios foi significante 

somente para salão de beleza. 

 

Ainda, os respondentes de assessoria esportiva buscam menos informações 

externas do que as de salão de beleza (Apêndice F e G), pois em todas as questões 

relacionadas à Comunicação Boca-a-boca as freqüências relativas das respostas 

foram menores. Um dos motivos da diferença é o sexo dos respondentes (feminino 

no salão de beleza e masculino na assessoria esportiva), o que era esperado visto 

que as mulheres recorrem mais à Comunicação Boca-a-boca (BEYER, 2007). 

 

A Comunicação Boca-a-boca é importante para a Intenção de Uso em salão de 

beleza, haja vista o seu impacto na percepção de qualidade. Justifica agregá-la à 

teoria de Intenção de Uso de categoria de serviço. Sendo a Comunicação Boca-a-

boca relevante, o consumidor cria padrões de qualidade da categoria, prévias à 

utilização dela, mudando sua Intenção de Uso em relação a ela. 

 

A terceira questão tratava do impacto da Condição Financeira sobre a Intenção de 

Uso da categoria de serviço (terceiro objetivo específico). A fase qualitativa sugeriu 

que, em salão de beleza, alguns serviços atendem as necessidades básicas, 

diferentemente da assessoria esportiva, considerada como necessidade após o 

complemento de outras prioridades pessoais (compra do carro, conclusão de 

estudos ou cursos complementares). Isto justifica a relativa diferença dos resultados 

quantitativos. Nas duas categorias, em ambos os modelos estruturais, a Condição 

Financeira foi significante como antecedente da Intenção de Uso, com cargas muito 

próximas. Isto corrobora a proposição P2. 

 

Por outro lado, a amostra de renda sugeriria alguma semelhança, visto que são 

próximas (Gráficos 3 e 7) nas duas categorias. Um fator emerge e auxilia o 

entendimento do preço o qual os respondentes se disponibilizavam a pagar pelo 

serviço, em base mensal, como ilustrado nos Gráficos 4 e 8 (90% dos respondentes 
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em assessoria esportiva não gastariam mais de R$ 150,00 mensais pelo serviço), 

sendo maior no salão de beleza (60% não gastariam mais de R$ 150,00 mensais 

com a categoria).  

 

A quarta questão versou sobre a mudanças da Intenção de Uso em função da 

natureza de ação do serviço. Nisto os serviços pessoais são tidos como de maior 

tangibilidade (LOVELOCK, 1984) em comparação com outros serviços em geral. A 

Tabela 40 comparou os dois serviços estudados por Dorsch, Grove e Darden (2000) 

(serviços financeiros e reparos automotivos) e os serviços desta dissertação. Ficou 

evidente a importância da Condição Financeira, nos serviços pessoais, como 

antecedente da Intenção de Uso da categoria. Além disso, a Expectativa de 

Benefícios na assessoria esportiva, em comparação com serviço financeiro e reparo 

de automóvel, permite inferir (apesar de estudos diferentes, com populações de 

países diferentes) que em serviços com ações mais tangíveis, como os pessoais 

(LOVELOCK, 1984), a Expectativa de Benefícios atua mais fortemente sobre a 

Intenção de Uso da categoria. Ou seja, serviços com ações mais tangíveis têm a 

Expectativa de Benefícios do consumidor aumentada e, assim, a Intenção de Uso, 

como suportado pelos resultados da Tabela 43. 

 

A quinta e última questão era concernente ao Envolvimento do consumidor na 

Intenção de Uso de categoria de serviço (quinto objetivo específico). O Envolvimento 

não foi aqui medido diretamente, com uma escala adequada. Porém, com o 

referencial teórico e as respostas à questão X5, em cada uma das categorias, se 

infere que na categoria de salão de beleza o envolvimento com a categoria parece 

maior do que em assessoria esportiva, haja vista que na primeira os respondentes 

recorrem mais aos comentários de terceiros do que na segunda categoria.  

 

Quanto maior o Envolvimento do consumidor com um produto, maior é a sua 

preocupação e mais intenso devem ser os seus sentimentos (NYER; 1997), com 

maior motivação para captar, compreender e elaborar informações relevantes para a 

compra. O Envolvimento com a categoria de serviço deve tornar certas situações de 

consumo mais pessoais, fazendo com que percepções de atributos sejam mais 

evidentes e tenham maior efeito sobre o consumidor (PETTY; CACIOPPO; 

SCHUMANN, 1983). Uma consumidora com alto envolvimento com salão de beleza 
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terá maior motivação para captar informações de serviços nunca antes utilizados, as 

compreendendo de forma a motivar ou desmotivar a intenção de uso da categoria. 

Porém mesmo com esta restrição da pesquisa, os resultados sugerem maior 

envolvimento na categoria de salão de beleza devido menor propensão em executar 

auto-serviço devido ao risco percebido. A redução do risco percebido, com auxílio da 

Comunicação Boca-a-boca, aumenta a percepção de Qualidade Percebida 

Previamente como sugere os resultados para salão de beleza na Tabela 42.  

 

Todas as questões acima estavam, ainda, associadas ao sexto objetivo específico 

da dissertação (verificar e comparar o efeito da adição de novos construtos ao 

modelo de intenção de uso de categoria de serviços de Dorsch, Grove e Darden 

(2000)). As adições dos construtos Qualidade Percebida Previamente e 

Comunicação Boca-a-boca foram relevantes. O problema central serviu de base 

para as proposições da dissertação, especificadas no Quadro 17. As proposições 

P2, P5, P6 e P7 foram aceitas para as duas categorias de serviços, enquanto que: i) 

P1 e P4 foram aceitas somente para salão de beleza; ii) P3 foi aceita somente para 

assessoria esportiva. 

 

Resultado 
Proposição Enunciado Salão de 

beleza 
Assessoria 
esportiva 

P1 
Quanto maior a Experiência Prévia com uma 
categoria de serviço, maior será a sua 
Intenção de Uso 

Aceita Recusada 

P2 
Quanto menor a Condição Financeira, menor 
será a Intenção de Uso da categoria de 
serviço 

Aceita Aceita 

P3 
Quanto maior a Expectativa de Benefícios em 
uma categoria de serviço, maior será a 
Intenção de Uso dela 

Recusada Aceita 

P4 
Quanto maior a Experiência Prévia com uma 
categoria de serviço, maior serão as 
Expectativas de Benefícios sobre ela 

Aceita Recusada 

P5 
Quanto maior a Qualidade Percebida 
Previamente sobre a categoria de serviço, 
maior será a Intenção de Uso dela 

Aceita Aceita 

P6 
Quanto mais Comunicação Boca-a-Boca, 
maior será a Expectativa de Benefícios sobre 
a categoria de serviço 

Aceita Aceita 

P7 
Quanto mais Comunicação Boca-a-Boca, 
maior será a Qualidade Percebida 
Previamente sobre a categoria de serviço 

Aceita Aceita 

Quadro 17 – Resultados finais das proposições testadas 
 
Fonte: elaboração própria 
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 5.2 Implicações acadêmicas 

 

 

Pela revisão da literatura, a Intenção de comportamento do consumidor é relevante 

para explicar suas expectativas de comportamento de aquisição, descarte ou uso de 

produtos (AJZEN, FISHBEIN, 2005), passando pelos determinantes que a antecede. 

A intenção tem recebido bastante interesse no meio acadêmico (AJZEN; FISHBEIN, 

2005) e é crescente o número de trabalhos que buscam entendê-la em serviços 

(GODIN; KOK, 1996; HAUSENBLAS; CARRON; MACK, 1997; DORSCH; GROVE; 

DARDEN, 2000; ALBARRACÍN et al, 2001; SHEERAN, ORBELL; 1998), com 

colaborações diversas para a teoria de marketing.  

 

Nesta base, a abordagem de pesquisa com modelos estruturais para a Intenção de 

Uso e a revisão da teoria com suporte em áreas correlatas (como psicologia, 

economia e educação física) constitui uma contribuição potencial para levar adiante 

o entendimento da teoria. 

 

A análise dos resultados concernentes à Qualidade Percebida Previamente em 

serviços apresentou-se adequada e conduziu a conclusões, ensejando novas 

especulações sobre os antecedentes da Intenção de Uso, aspecto com certa 

deficiência na revisão da literatura. Os resultados indicaram que a Qualidade 

Percebida Previamente tem potencial para explicar a Intenção de Uso, de forma 

direta ou ainda indireta, atuando sobre outros construtos, o que não foi analisado 

nesta dissertação, mas que pode servir como base para modelos explicativos mais 

amplos e profundos. 

 

A pesquisa empírica acrescenta importantes resultados a respeito da Comunicação 

Boca-a-boca, analisando seu impacto sobre a Qualidade Percebida Previamente e  

Expectativa de Benefícios. Tais relações foram identificadas na revisão da literatura 

e suportadas pelos resultados, sendo significativa contribuição teórica, atendendo 

recomendação de Dorsch, Grove e Darden (2000), na consideração do papel da 

Comunicação Boca-a-boca sobre a Intenção de Uso. Aqui, de acordo com a 

literatura, a comunicação boca-a-boca foi considerada como busca externa de 

informação e a experiência prévia como busca interna de informação, sendo uma 
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contribuição a forma de análise do modelo, o qual antes não considerou a busca de 

informação externa. 

 

Parte dos resultados empíricos desta dissertação, nunca antes sugeridos na 

literatura revisada, estudaram a validade do modelo de Intenção de Uso para os 

serviços pessoais, considerando, mesmo que superficialmente, conceitos relevantes 

na teoria de marketing como o envolvimento do consumidor e as ações tangíveis dos 

serviços. Estas considerações, como citado no item 5.5, devem ser consideradas em 

estudos futuros.  

 

Apesar de a dissertação focar nos antecedentes da Intenção de Uso, os resultados 

também contribuem para o estudo do processo decisório, com a progressão 

hierárquica da decisão. Além disso, para outras categorias de serviço, é possível 

utilizar o modelo de Intenção de Uso da categoria e as implicações gerenciais 

sugeridas no próximo item. 

 

 

 5.3 Implicações gerenciais 

 

 

Frente a uma decisão em serviços, o consumidor pode escolher entre executar a 

tarefa por si próprio ou contratar um profissional, respeitando o impacto de cada um 

dos antecedentes da Intenção de Uso como abordado nesta dissertação. No 

processo de escolha hierárquica de serviços, os profissionais de marketing devem 

observar, entender e modificar as decisões dos consumidores prévias à escolha do 

prestador de serviço, pois ele pode nem chegar a este nível de escolha se, 

anteriormente, executar o auto-serviço. Devido entendimento na categoria de serviço 

auxiliará os profissionais na criação de estratégias de marketing específicas no 

gerenciamento das suas ofertas de serviço. Esta dissertação provê algumas 

implicações, dado o relacionamento dos construtos avaliados e seus resultados no 

modelo proposto. 
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 5.3.1 Intenção de uso da categoria de serviço 

 

 

Os resultados revelam que a Experiência Prévia, a Expectativa de Benefícios e a 

Condição Financeira influenciam a Intenção de Uso da categoria de serviço. O efeito 

da Expectativa de Benefícios sobre a Intenção permite inferir que quanto maior esta 

Expectativa (no caso da categoria de assessoria esportiva) maior a Intenção de Uso. 

Este achado é relevante para serviços nos quais os consumidores têm dificuldades 

de encontrar soluções arquitetadas por si mesmos, necessitando que um terceiro a 

execute, característica de situações de problemas complexos, as quais parecem ser 

mais evidentes quando o consumidor não é familiarizado com a categoria de serviço, 

ou seja, sua Experiência Prévia é baixa ou nula. Nestas situações cabe ao 

profissional de marketing evidenciar os benefícios do serviço executado por um 

terceiro, elucidando os riscos associados e a relação custo-benefício para o 

consumidor. Ainda, ensinar o consumidor como é executada a tarefa pode ser 

utilizado para sugerir a complexidade dela e os riscos associados na execução se 

feita sem o suporte de um profissional. Tal prática pode ser importante para diversas 

categorias, como ilustrar aos consumidores os riscos de tingir seu cabelo, praticar 

atividades físicas, reparar um equipamento ou bem, se auto-medicar, sem o devido 

suporte técnico. 

 

Quanto maior a Experiência Prévia com a categoria de serviço maior a Intenção de 

Uso dela, sugerindo que, com o passar do tempo, o consumidor ganha 

conhecimento e background na categoria de serviço, passando a sua escolha de um 

problema complexo (como nas primeira contratações da categoria) para um 

processo mais rápido, até automático, se concentrando no nível de escolha do 

prestador de serviço (HOWARD, 1977). Ademais, em função da Experiência Prévia, 

os consumidores podem se tornar mais reticentes em mudar de prestador de 

serviço, ou ainda, em não escolhê-lo para executar a tarefa. Serviços mal 

executados, como “luzes” no cabelo (eliminar os cabelos brancos) que deixaram a 

cliente loira no final, como relatado nas entrevistas em profundidade. Dado isso, 

cabe ao profissional alterar a percepção de Experiência Prévia do consumidor, 

trazendo-o ao nível de solução complexa do problema, agregando novidades ao 

serviço, ou diminuindo a automatização dos processos (algo comum em serviços 
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financeiros e de atendimento de call centers). No caso de serviços com 

possibilidades de inovação menores, torna-se necessário utilizar a Experiência 

Prévia do consumidor como forma de melhoria de processos, trabalhando 

cooperativamente com ele, de forma a prover o melhor momento da verdade. Outra 

idéia é beneficiar o consumidor com recomendações a outros clientes, visto que sua 

Experiência Prévia pode ser um referencial relevante para seus amigos, parentes e 

grupo de referência substituírem o auto-serviço ou ainda outros prestadores de 

serviço. 

 

Uma outra perspectiva é ouvir consumidores que tiveram problemas com ofertas de 

serviços, como aprendizado para o prestador de serviço, e sugerir ao consumidor a 

oportunidade de ofertar o serviço e ensiná-lo sobre a entrega e execução do mesmo 

como forma de alterar os seus preconceitos com a categoria de serviço. Um 

exemplo é o consumidor que enfrentou lesão física devido ao assessoramento 

esportivo equivocado. Este aprendizado pode ser reconhecido pelo consumidor 

como uma razão para lealdade, haja vista o caráter técnico oferecido no encontro de 

serviço. 

 

Viu-se que o impacto da Condição Financeira sobre a Intenção de Uso é um forte 

inibidor em categorias de serviço em que o consumidor não tem adequada 

percepção do preço e do custo-benefício. Assim, cabe ao profissional de marketing 

prover informação ao consumidor sobre preços, custo-benefício, formas de 

pagamento e pacote de ofertas para diminuir erros de percepção, chegando ele a 

incorrer no erro de avaliação ao considerar que a categoria de serviço é para um 

segmento, com melhores condições financeiras do que a dele. Como certas 

categorias de serviço cobram mensalidades, cabe ao profissional de marketing 

entender os preços que, o consumidor pode pagar e adaptar suas ofertas a esta 

realidade. Um exemplo é a criação de outra empresa, com ofertas de serviços mais 

simples, evitando prejudicar a imagem da prestadora inicial.  
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 5.3.2 Formação da Expectativa de Benefícios 

 

 

Os resultados mostram que a Expectativa de Benefícios é formada por outra duas 

variáveis: Experiência Prévia e Comunicação Boca-a-boca. A teoria evidencia que os 

consumidores têm dois tipos de procura de informação, a interna e a externa. A 

primeira está correlacionada diretamente com a Experiência Prévia, baseada em 

informações da memória do consumidor, e negativamente correlacionada com a 

procura externa, relacionada com o uso de informação externa (BIEHAL; 1983). A 

revisão bibliográfica confirma que a busca interna precede a busca externa, 

conforme o consumidor determina se a escolha pode ser baseada em sua 

Experiência Prévia. Neste caso, a Experiência Prévia tem maior impacto sobre a 

Intenção de Uso do que a busca externa de informação (como a busca de 

referências e a comunicação Boca-a-boca). Isto ficou claro na categoria de salão de 

beleza, pois nela as consumidoras tinham mais Experiência Prévia do que os 

consumidores na assessoria esportiva. Nestas situações cabe ao profissional de 

marketing atuar sobre o consumidor, alterando a sua Experiência Prévia com ações 

como citadas no item anterior, com objetivo da alteração da intenção de uso da 

categoria de serviço. 

 

Os resultados mostraram que onde a Experiência Prévia do consumidor é baixa, 

como na assessoria esportiva, ele recorrerá à busca externa de informação no 

processo de escolha do serviço, sendo a Comunicação Boca-a-boca relevante em 

serviços (FREIDEN, GOLDSMITH; 1989). Cabe aos profissionais utilizar-se de 

fontes informacionais, como sua base de usuários, para o alcance de potenciais 

clientes. Em um sentido promocional, se pode sugerir descontos e prêmios aos 

clientes que trouxerem novos clientes para o serviço. Há porém outras formas de 

prover a Comunicação Boca-a-boca como blogs na internet, relatos de 

consumidores em meios de comunicação como jornal, revistas, TV e rádio.  

 

Ainda, a Comunicação Boca-a-boca influenciará a Qualidade Percebida 

Previamente, pois fontes informacionais de referência do consumidor podem 

evidenciar a qualidade do prestador de serviço nas suas diversas dimensões como 

confiabilidade, segurança, responsividade, conhecimento, tangíveis e empatia 
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(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1980). O aumento da Qualidade Percebida 

Previamente vai diretamente aumentar a Intenção de Uso da categoria. Cabe ao 

profissional realçar as dimensões de qualidade, da sua oferta, na formação do 

conceito de qualidade de serviços pelo consumidor. Há ações como treinamento da 

força de trabalho, certificações de qualidade, padronização de processos internos 

associados à humanização do atendimento ao cliente. 

  

 

 5.4 Implicações sociais 

 

 

A economia de serviços, ou o setor terciário, aquela que mais cresceu nas duas 

últimas décadas no Brasil, sustentando a ocupação econômica neste período (IPEA; 

2000), fenômeno verificado em nações desenvolvidas (REYNOSO, 1999). Por sua 

vez, há a importância dos serviços pessoais na economia. Esta dissertação oferece 

resultados e ações de marketing para suportar tal segmento da atividade econômica. 

Ainda mais, posto que entre as duas categorias de serviço abordadas há diferenças 

no nível educacional dos profissionais, sendo o salão de beleza aquele com maiores 

níveis de informalidade entre seus trabalhadores (CARDOSO JR., 1999), sugerindo 

necessidade de treinamento de seus profissionais como forma de aumento da 

Qualidade Percebida Previamente pelo consumidor e respectivo aumento da 

Intenção de Uso da categoria. Assim, este resultado elucida a importância da 

profissionalização da categoria de serviço, o que poderia ser feito pelas entidades de 

classe das categorias de serviço e por entidades de apoio a pequena e média 

empresa, como o SEBRAE, utilizando-se das implicações presentes nesta 

dissertação. 

 

 

 5.5 Limitações e sugestões de futuras pesquisas 

 

 

Como todos os estudos de natureza científica, diversas foram as restrições desta 

dissertação, desencadeando diversas limitações. Cada uma delas gera a 

possibilidade de novos desenvolvimentos de pesquisa. 
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Uma primeira limitação está na seleção dos antecedentes da Intenção de Uso de 

categoria de serviço. Não foi considerado a relação do Sistema de Valor Terminal e 

Expectativa de Benefícios devido à falta de tempo e racionalização do questionário 

para coleta de dados. Cabe a estudos futuros adicionar o Sistema de Valor Terminal 

para verificar sua aderência ao modelo aqui revisado e proposto. 

 

Uma segunda limitação se deu na determinação de escala para duas categorias de 

serviço diferentes, o que ficou patente no construto Experiência Prévia para a 

categoria de salão de beleza. Assim, cabe a futuros estudos rever as escalas ora 

propostas e sugestões de melhoria para ela, em especial para a Experiência Prévia, 

que pareceu relativamente complexa de se avaliar. 

 

Uma terceira limitação é relativa aos tipos de serviços pessoais. A extensão em que 

os resultados apresentados podem ser generalizados a outras categorias de serviço 

é limitada. Logo a replicação desta pesquisa em outras categorias de serviço deve 

ser realizada, como serviços profissionais, tais como advogados, médicos, dentistas 

e outros profissionais liberais. O intuito é verificar quais construtos são mais 

relevantes nestas categorias, posto que teoricamente os consumidores não podem 

recorrer ao auto-serviço nestas categorias. 

 

A quarta limitação da dissertação é o estudo superficial do envolvimento do 

consumidor em função de necessidade de escalas específicas para mensurá-lo, o 

que não foi possível dado o tamanho do questionário utilizado e que se fosse 

aumentado poderia incorrer em desinteresse dos respondentes, visto que ele era 

auto-respondido. Em novos estudos cabe um detalhamento do envolvimento do 

consumidor com o processo de seleção da categoria de serviço, o que pode alterar 

os resultados de algumas proposições. 

 

Por fim, a quinta limitação se deu na determinação de natureza de ação do serviço. 

Aqui ela foi assumida de forma global, com o suporte da literatura. Na amostra 

analisada os respondentes poderiam ter grau de avaliação de elementos tangíveis 

no serviço diferente um dos outros. Estudos futuros devem considerar alguma forma 
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de mensuração individual da natureza de ação do serviço, verificando seu impacto 

nos construtos do modelo de Intenção de Uso de categoria de serviço.  
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 7 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas em profundidade  

 

A) SERVIÇO DE SALÃO DE BELEZA B) SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPORTIVA 
 PERGUNTAS DE AQUECIMENTO 

1A) Qual a sua idade ?  1B) Qual a sua idade ? 
2A) Desde quando utiliza o salão de beleza 
que freqüenta atualmente? 

2B) Quanto tempo pratica atividade esportiva ? 

3A) Quantas vezes por mês você freqüenta 
este salão de beleza ? 

3B) Quantas vezes você se exercita por semana ? 

4A) A freqüência aumentou em relação ao 
anterior ? Por quê ? 

4B) Quantas provas de corrida de rua você já fez 
? 

5A) Qual foi o serviço mais complicado que 
você fez no salão de beleza ? 

5B) Quando e como você começou a correr ? 

6A) Do seu vínculo de amigas quantas 
utilizam o mesmo salão de beleza ? 

6B) Do seu vínculo de amigos quantos praticam 
alguma atividade esportiva ? 

7A) Quais os incentivos ou exigências você 
recebe para freqüentar um salão de beleza ? 

7B) Quais os motivos de se inscrever em uma 
prova de corrida de rua ? 

8A) Quais são as sensações após sair do 
salão de beleza ? 

8B) Quais são as sensações após terminar uma 
prova de corrida de rua ? 

 

 

A) SERVIÇO DE SALÃO DE BELEZA B) SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPORTIVA 
PERGUNTAS PARA AVALIAR EXPERIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR 

9A) Quais serviços já utilizou em salões de 
beleza ? 

9B) Você já utilizou algum serviço relacionado à 
prática esportiva ? 

10A) Por que utilizou somente eles e não os 
demais ? 

10B) Quais foram os prós e contras neste(s) 
serviço(s) ? 

11A) Como você conheceu o atual salão de 
beleza que você freqüenta ? 

11B) Quais lugares você sabe ou já viu as 
pessoas treinarem ? 

12A) Qual a sua opinião sobre as pessoas 
que freqüentam o salão de beleza toda a 
semana? 

12B) Na corrida como você vê as pessoas que 
correm com camisas de assessoria esportiva ? 
 

13A) Em relação a salões de beleza que 
você utilizou anteriormente os serviços 
utilizados sempre foram os mesmos? Como 
foi esta mudança? 

13B) Conhece alguma pessoas que corre com 
auxílio de assessoria esportiva ?  

14A) Como você conheceu os novos 
serviços no salão atual? 

14B) Como você realiza seus treinos ? 

15A) Quais relacionamentos você já teve 
com salões de beleza? 

15B) Qual o relacionamento que você já teve com 
alguma assessoria esportiva ? Como foi o 
relacionamento ? 
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A) SERVIÇO DE SALÃO DE BELEZA B) SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPORTIVA 
PERGUNTAS PARA AVALIAR EXPECTATIVA DE BENEFÍCIOS DO CONSUMIDOR 

16A) Por quais motivos você vai ao salão de 
beleza ?  

16B) Quais fatores ou acontecimentos o fariam 
utilizar um serviço de assessoria esportiva ? 

17A) Por que você faz os serviços no salão 
de beleza e não em casa ? 

17B) Quais os benefícios você espera obter de um 
serviço de assessoria esportiva ? 

18A) O quê suas amigas buscam no salão 
de beleza ? 

18B) Qual a sua opinião sobre as pessoas que 
contratam serviços de assessoria esportiva ? 

19A) Os serviços que suas amigas 
contratam motivam você a contratá-lo ? 

19B) Como os resultados de outros corredores te 
motiva a praticar corrida ? 

 

 
A) SERVIÇO DE SALÃO DE BELEZA B) SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPORTIVA 

PERGUNTAS PARA AVALIAR CONDIÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR 
20A) Na sua experiência com os salão de 
beleza, o fator financeiro é algo relevante?  

20B) Na sua experiência com atividades 
esportivas o fator financeiro foi relevante ? 

21A) O preço dos serviços de salão de 
beleza são importantes ? Por quê ? 

21B) O preço do serviço de assessoria esportiva é 
importante ? Por quê ? 

22A) Em termos financeiros o que os salões 
de beleza deveriam fazer para você se 
interessar em utilizar os serviços que nunca 
utilizou ? 

22B) Em termos financeiros o que as assessorias 
esportivas deveriam fazer para você se interessar 
em utilizar seus serviços ? 

23A) Se o salão de beleza fizesse isso você 
o contrataria por quanto tempo ? 

23B) Se a assessoria esportiva fizesse isso você a 
contrataria por quanto tempo ? 

24A) Qual o preço que um salão de beleza 
cobra para o tratamento de cabelos ? 

24B) Qual o preço que uma assessoria esportiva 
cobra mensalmente ? Você pagaria? 

 

 
A) SERVIÇO DE SALÃO DE BELEZA B) SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPORTIVA 

PERGUNTAS PARA AVALIAR COMUNICAÇÃO BOCA-A-BOCA 
25A) Como você obtém ou pode obter 
informações sobre um serviço de salão de 
beleza ? 

25B) Como você obtém ou obteria informações 
sobre um serviço de assessoria esportiva ? 

26A) Como e com qual intensidade as suas 
amigas tecem comentários sobre salões de 
beleza com você ? O que elas comentam ? 

26B) Como e com qual intensidade os seus 
amigos tecem comentários sobre a corrida para 
você ? O que eles comentam ? 

27A) Como os comentários de suas amigas 
podem influenciar você à contratar um 
determinado serviço de salão de beleza ? 

27B) Como os comentários de seus amigos 
podem influenciar você à contratar um serviço de 
assessoria esportiva ? 

28A) Como os relatos de experiências de 
outras pessoas com o serviço do salão de 
beleza influenciaria a sua tomada de decisão 
? 

28B) Como os relatos de experiências de outras 
pessoas com o serviço de assessoria esportiva 
influenciaria a sua tomada de decisão ? Você 
chegaria a contratar o serviço? 

29A) Você recomenda outras pessoas a 
utilizar o salão de beleza que você freqüenta 
? Como você faz isto ? O que você relata ? 

29B) Pergunta não existente – ver explicação na 
página 91. 
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A) SERVIÇO DE SALÃO DE BELEZA B) SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPORTIVA 
PERGUNTAS PARA AVALIAR QUALIDADE PERCEBIDA PREVIAMENTE PELO 

CONSUMIDOR 
30A) Como você acha que deve ser o 
relacionamento entre o cabeleireiro, 
pedicure, manicure ou esteticista com e a 
usuária de um salão de beleza ? 

30B) Como você acha que é o relacionamento 
entre o treinador e o atleta em uma assessoria 
esportiva ? 

31A) Como você vê o serviço prestado pelos 
salão de beleza que você freqüenta ? 

31B) Pergunta não existente – ver explicação na 
página 91. 

32A) Quando você vai ao salão de beleza já 
sabe o quer ? 

32B) O que você poderia dizer sobre as metas 
traçadas entre o treinador e seus alunos na 
assessoria esportiva ? 

33A) De quem você aceita sugestões nos 
serviços de salão de beleza? 

33B) Como isto influencia você em contratar o 
serviço de assessoria esportiva ? 

34A) Quais sugestões você não aceitaria ? 34B) Como o fato do treinador em uma assessoria 
esportiva ser campeão em uma prova de rua pode 
influenciar você a contratá-lo? 

35A) Quais características do salão de 
beleza influenciam você a contratar os seus 
serviços ? 

35B) Quais são os elementos que são importantes 
para avaliar o serviço prestado por uma 
assessoria esportiva e que fariam você imaginar 
em contratá-la ? 

36A) Como você avalia a relação entre a 
quantidade de pessoas, o tamanho do salão 
de beleza e os serviços realizados pelo 
salão ? 

36B) Como você avalia a quantidade de 
treinadores e os resultados obtidos pela 
assessoria esportiva ?  
 

37A) Eles são importantes para a seleção do 
salão ? Mais do que o preço ? 

37B) São importantes para a seleção do serviço ? 
Mais do que o preço ? 
 

38A) Como você acha que as metas devem 
ser definidas entre as partes ? 

38B) Como você acha que as metas entre as 
partes (aluno e treinador) devem ser traçadas?  

 

 

�Pergunta 5A e 5B: Como os indivíduos selecionados para entrevista em 

assessoria esportiva não tinham experiência com o serviço, o que não permitia 

replicar a estrutura da questão 5A, optou-se na pergunta 5B abordar como se 

iniciou a prática da atividade de corrida. 

�Pergunta 10A e 10B: Pelo mesmo motivo citado acima optou-se na pergunta 

10B abordar os prós e contras de serviços relacionados à outras práticas 

esportivas com fim de avaliar experiência dos indivíduos com elas. 

�Pergunta 11A e 11B: Idem, optou-se na pergunta 11B abordar os locais onde os 

indivíduos já viram outras pessoas utilizarem serviços de assessoria esportiva 

com o fim de analisar o grau desconhecimento que eles têm do serviço. 
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�Pergunta 14A e 14B: Idem, optou-se na pergunta 14B abordar como os 

indivíduos realizam os seus treinos de corrida, objetivando-se analisar onde e 

como obtém informações para orientação de seus treinamentos. 

�Pergunta 17A e 17B: Pelo fato dos indivíduos abordados na categoria de serviço 

de assessoria esportiva nunca terem se relacionado com ela a estrutura da 

pergunta 17B foi modificada em relação à 17A. Optou-se, assim, verificar os 

benefícios que eles esperam obter caso contratem o serviço, enquanto que a 

pergunta 17A, visto que os indivíduos tinham experiência com serviços de salão 

de beleza, buscou verificar os benefícios entre executar o serviço por si próprias 

(em casa) e por um terceiro (salão de beleza).   

�Pergunta 29A e 29B: A questão 29B não foi colocada no questionário pois os 

indivíduos na categoria de serviços de assessoria esportiva  não poderiam 

recomendar ou ser um fonte de referência para seus amigos em um serviço que 

nunca tiveram experiência. 

�Pergunta 31A e 31B: A questão 31B não foi colocada no questionário pois os 

indivíduos na categoria de serviços de assessoria esportiva não tem 

relacionamento com os prestadores de serviço na categoria e assim não 

poderiam avaliá-los diretamente. 

�Pergunta 32A e 32B: A questão 32B difere da questão 32A, pois na segunda os 

indivíduos podem ter percepção de qual serviço querem que seja realizado no 

salão de beleza, enquanto que na questão 32B os indivíduos não tem a devida 

percepção de tudo o que é oferecido no serviço de assessoria esportiva pelo fato 

de não terem experimentado o serviço previamente.  

�Pergunta 33A e 33B: Ambas são diferentes por que são continuidades das 

respectivas questões anteriores e os motivos são os mesmos das questões 

anteriores. 

�Pergunta 34A e 34B: As questões 34A e 34B buscam, em cada categoria de 

serviço, esclarecer se os indivíduos aceitam sugestões dos prestadores de 

serviço e quais os motivos para não aceitarem. 
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APÊNDICE B – Transcrição das respostas do questionário qualitativo em 
salão de beleza 

 
7A: Quais os incentivos ou exigências você recebe para freqüentar um salão 
de beleza?  
 

S2: É mais uma exigência própria, assim, de me sentir melhor, mais bem cuidada, ter 
e estar com um cabelo bonito, saudável, as unhas... É uma coisa comigo mesmo. 
 
S4: Hoje em dia as pessoas, elas procuram estar mais bonita. Estarem arrumadas, eu 
acho que é mais por essa causa.... Realmente eu estou num salão de beleza pela 
beleza, para se cuidar. Tirar um tempo para você. 
 
S5: Eu acho que a questão da estética mesmo, você sempre se sentir bem. Você vai 
uma vez e as pessoas dizem que ficou bom, e daí você sempre procura... Eu pelo 
menos sempre procuro estar com o cabelo bonito, arrumado. Acho que é mais por 
mim do que pelos outros mesmos. 

 
8A: Quais são as sensações que você tem após sair do salão de beleza? 
 

S2: Sinto que eu estou bem cuidada, estou me cuidando,estou com a unha bonita. Me 
sinto melhor. 
 
S3: Bom como eu vou pouco, normalmente eu vou quando preciso cortar o cabelo, é 
sempre bom. Você sai bem melhor do que quando você entrou....realmente eu acho é 
uma sensação boa, mais porque renova, você sai com o cabelo descente. A idéia é 
essa, é deixar aquilo que tá feio, sem corte, sem vida, com vida, pelo menos é assim 
que eu espero, sair de lá com uma coisa nova. 
 
S4: Uma sensação boa... Na verdade a gente tá cuidando da nossa beleza. Fazendo 
sobrancelha, unha, cabelo... Então pra você se sentir mais bonita, com tudo em 
ordem. Então eu acho que é uma sensação boa, uma sensação assim é até para a 
auto-estima... Você se sente bem, se sente bonita, com a auto-estima legal. 
 
S5: Eu me sinto mais bonita. Acho que as pessoas reparam mais em mim, acho que 
você fica com sua auto-estima bem melhor. Você se olha no espelho... Pelo menos eu 
gosto muito do que eu faço lá, tanto é que se eu não gostasse não voltaria mais. Mas 
acho que é mais a questão de você estar mais bonita e as pessoas também 
reconhecerem que você tá bem. 

 

9A: Quais serviços já utilizou em salão de beleza?  

 
S1: Manicura e pedicure. Corte de cabelo, hidratação, algum tratamento para cabelo, 
penteado. 
 
S2: Corte de cabelo, manicure, pedicure e..., tratamento para cabelo, tipo 
progressiva. Foram mais estes mesmo. 
 
S4: Cortar o cabelo ou fazer uma escova. Não tem serviços novos assim que eu 
faça... E no caso da maquiagem eu faço em salão de cabeleireira, mas para uma 
eventual festa, casamento, alguma coisa assim, mas fora isso é só o corte mesmo de 
cabelo ou depilação. 
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S5: O que eu faço... são coisas assim mais para o cabelo e às vezes a unha... É que 
é assim, meu cabelo eu faço só lá, não vou em nenhum outro lugar para fazer, agora 
outro tipo de coisa como unha, depilação eu até faço em outros lugares. 
 

11A: Como você conheceu o atual salão de beleza que você freqüenta 
atualmente? 
 

S1: Indicado pela minha tia. Eu conheci a manicura dela e gostei do serviço que ela 
faz na minha tia, e comecei a utilizar. Essa manicura fazia as mãos e os pés da minha 
avô. Há uns quinze anos para minha avô e para minha tia e eu moro muito próximo do 
local que minha tia e minha avô moravam. 
 
S3: Na verdade eu fui neste cabeleireiro por causa de minha mãe. Ela ia lá e eu 
comecei a ir... Minha mãe corta o cabelo curto, ela tem muito cabelo e o cabelo dela é 
difícil de cortar e ela ia em um cabeleireiro que não acertava o cabelo, errava sempre, 
ficava muito ruim. E alguém, e eu não sei te dizer quem, indicou a ela este cara aí, 
este cabeleireiro particular, não foi nem o salão. E aí ela começou a ir e começou a 
gostar dele. E comigo, eu freqüentava um lugar mais perto da minha casa, e a pessoa 
que cortava o meu cabelo saiu de lá. Como não é uma coisa que eu tenho muito 
vínculo, que eu vou toda hora, eu comecei a ir neste que ela ia porque achei mais fácil, 
com mais praticidade. 
 
S4: Este que eu vou desde os meus 18 anos é perto de onde eu morava. Acabei 
conhecendo assim de passagem mesmo, e fui uma vez e acabei gostando. Há a da 
unha que utilizo porque é perto da minha casa. Então eu sempre passava por lá, via 
que tinha um salão de beleza e por ser perto acabou sendo cômodo e como eu vou 
toda semana, então fica prático. Então foi assim que eu conheci, foi de passagem 
mesmo. Mas não que eu conheça assim, que tenha alguma amiga que freqüenta o 
salão, foi de passagem. 

 
15A: Quais relacionamentos você já teve com salões de beleza? 

 

S1: Normalmente eles indicam vários tratamentos de beleza sem que você precise 
de alguma coisa, ou para o cabelo. Sempre o xampu que você usa não serve, você 
tem que comprar aquele que só ele vende, sempre querem pintar seu cabelo e isto 
não é uma coisa que me agrada... Eu não gosto deste tipo de atitude em um salão 
de beleza. 
 
S2: Minha cabeleireira... ela indica algum produto para mim comprar, eu compro. Eu 
comecei a usar um xampu que é sem sal, ele chama sem sal e ela que me 
recomendou. Então quando dá dica de algum produto eu vou atrás, eu nunca 
comprei nada, que eles vendem lá, mas por recomendação eu aceito. 
 
S4: A minha cabeleireira sempre me explica. Por exemplo, tem um produto, vai uma 
escova, a progressiva ou hoje em dia tem vários tipos de técnica, de produtos, então 
ela sempre me explica... Mesmo na limpeza de pele ela, sempre tá falando: “Olha, 
eu to ponho isso, você pode sentir um pouquinho de ardência ou então vou fazer 
aquilo”, eu acho que é importante isso. Você vê que são profissionais, eles não estão 
colocando qualquer coisa em você. 
 
S5: Ela é bem sincera. Ela até me oferece algumas coisas, às vezes eu compro, às 
vezes não.... Ela é o tipo de pessoa que eu falo: “Ah! Quero fazer tal tipo de coisa no 
cabelo”, e ela fala: “Ah! Eu não vou fazer, porque no seu cabelo não vai ficar bom”, e 
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pergunto se posso passar alguma coisa no cabelo e ela fala :“Não passa, porque 
não vai valer a pena”. Então, eu sempre consulto ela em relação a essas coisas. 

 
16A: Por quais motivos você vai a um salão de beleza?  
 

S1: ...Porque eu não consigo fazer a unha em casa. Não sei fazer direito. Acabo me 
machucando muito, não sei pintar direito, fica muito feio. Então o salão de beleza é 
oportunidade de ter a mão sempre pintada, sem machucado, com a unha forte...Tudo 
depende se você tem capacidade de fazer os cuidados em casa. Eu não tenho 
capacidade de fazer em casa e tenho que buscar no salão de beleza. Aqueles que 
acho que tenho capacidade vou fazer em casa... Cortar o cabelo não dá, minhas 
tentativas foram ruins, unhas também eu não tenho capacidade, acabo me 
machucando muito. Agora cuidar da pele eu consigo fazer em casa, maquiagem eu 
sempre faço em casa, eu nunca faço no cabeleireiro porque eu acho que eles nunca 
entendem o que você realmente quer e você acaba saindo frustrada de lá... Você paga 
e chega em casa e lava o rosto, lava o cabelo porque não era aquilo que você queria 
em penteado, em uma maquiagem. 
 
S2: Ah! A praticidade ! Se eu fazer unha, não vai ser da mesma qualidade e eu vou 
gastar um tempo maior do que a manicure, e o cabelo então nem se fale, eu jamais 
conseguiria deixar ele do jeito que a cabeleireira deixa... Eu tentei fazer uma escova, 
mas bem de leve e na franja .... Mas no cabelo eu nunca tentei fazer nada, nenhum 
tratamento. Das unhas eu fazia, antigamente eu que fazia as unhas... Quando eu 
comecei a fazer na manicure e vi que ficava bem melhor, aí eu comecei de deixar de 
fazer em casa. 
 
S3: ...Na verdade eu não sei fazer direito, para mim não funciona. Eu tento fazer em 
casa, e não fica bom, não dá certo e tenho que fazer de novo. Por isso que eu prefiro 
uma pessoa que faça. Que saiba fazer... Essas luzes que eu fiz... fiz porque o meu 
cabelo está ficando branco, mas aí como é uma coisa que exige cuidado muito 
grande, de você ir no salão toda hora, ai você faz outras coisas. Você faz hidratação, 
tem que tomar muito cuidado e tem que fazer em casa também e eu não tenho 
paciência, na verdade é uma coisa que me cansa muito, então eu utilizo o que é mais 
necessário, o que não tem jeito, como cortar o cabelo. 
 
S4: Eu não tenho condições de fazer em casa, porque eu não tenho prática. Conheço 
gente que corta o próprio cabelo, que faz a própria unha. Eu não, eu não tenho este 
hábito, não sei fazer a mão, não sei cortar o meu próprio cabelo, maquiagem nunca 
acerto..., complicado. Então acho que acaba sendo por comodismo mesmo. De 
procurar um profissional para fazer este tipo de serviço... Eu nunca tentei fazer na 
minha casa ! Apesar de neste salão que eu vou, ela, ela tem produtos passo a passo, 
por exemplo de escova progressiva para você mesmo fazer em casa. Ah! Mas eu acho 
muito trabalhoso, ela começou a falar e..., usa um xampu, tira o resíduo, pega outra 
para fazer o relaxamento, pega outro e escova, depois lava... Eu acho muito 
trabalhoso ! Eu prefiro pagar mesmo, e fazer no salão, acho que pelo trabalho mesmo, 
eu sou meia comodista. 
 
S5: Olha, eu acho que é mais pelo fato de eu não saber. É, eu sei que tem muita gente 
que vai para o salão de beleza às vezes pra por a fofoca em dia, conversar, essas 
coisas. Eu geralmente vou de dia de semana, um dia que não tenha ninguém. 

 
 
17A: Por que você faz os serviços no salão de beleza e não em casa? 
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S2: Ah! A praticidade, né? Se eu fazer unha, uma que não vai ser da mesma 
qualidade e eu vou gastar um tempo maior do que a manicure, e o cabelo então nem 
se fale, eu jamais conseguiria deixar ele do jeito que a cabeleireira deixa. Então é 
praticidade. 
 
S4: Eu acho que é pelo profissionalismo, pelas pessoas que fazem. Então acho que 
acaba sendo por comodismo mesmo. De procurar um profissional para fazer este tipo 
de serviço. 

 

18A: O que suas amigas buscam no salão de beleza?  
 

S3: A grande maioria das pessoas que eu consigo lembrar procura essa coisa da 
estética mesmo. Sair de lá mais bonita do que entrou. Não é só uma questão de ter 
que ir lá... Faz parte, assim como você tem que tomar banho, você tem fazer outras 
coisas... Acho que vai com a intenção de: “Nossa, ficou diferente!”, o cabelo, a unha, 
qualquer serviço. 
 

S4: Eu acho que acaba sendo também você acaba indo um pouco pela sociedade. 
Que nem eu vou no salão para fazer a unha, pra me sentir bem, mas acaba virando 
um hábito também. Sabe aquele hábito de você ter que ir toda semana fazer a unha, 
não pode deixar de ir uma semana, acho que acaba virando hábito, uma coisa que 
corriqueira. Além da beleza, eu acho que é importante, porque você vai no salão de 
beleza para ficar mais bonita, com auto-estima, cuidada. 

 

19A: Os serviços que suas amigas contratam no salão de beleza motivam você 
a contratá-lo? 
 

S1: Se a gente sabe que o cabeleireiro obedece aquilo que você pede normalmente é 
um incentivo para você ir lá, ou fazer o cabelo, ou um corte mesmo, porque tem muito 
salão que eles gostam de inventar, de falar que são modernos e gostam de inventar e 
quando acaba você está desesperada e decepcionada. E daí não tem mais volta. 
 
S5: Assim, às vezes algumas coisas eles mesmos no salão, eles falam, eles 
comentam às vezes eu vejo em revista algum tipo de tratamento novo, alguma coisa 
assim, mas acho que a maioria das vezes é mais por ela (cabeleireira) também, que 
eu acredito que sejam coisas que façam bem. Acho que é mais por influencia dela 
mesmo. 

 

20A: Na sua experiência com salão de beleza, o fator financeiro é relevante? 
 

S1: Sempre foi por que acho que a vaidade é um supérfluo, então eu só vou fazer se 
aquele dinheiro não for fazer falta. Eu tenho um cabelo que me ajuda bastante, que 
me ajuda a não ter que ir no salão de beleza. Uma coisa que eu consigo controlar em 
casa. Mesmo em fazer pé e mão se eu achar que estou apertada em dinheiro é a 
primeira coisa que vou deixar de fazer. 
 
S2: Não é um fator limitante. Nunca deixei de fazer alguma coisa pelo valor... Se ficar 
do jeito que eu quero, o resultado ficar do jeito que eu quero é o principal, por mais 
que eu pague um preço que não seja tão baixo. 
 
S3: Olha, no geral não. Se você vai num lugar que é diferenciado, que o cara trabalha 
bem, eu não ligo de pagar mais. Só acho que algumas coisas são um exagero, se a 
gente for ver a “escova definitiva”. É uma das coisas que eu pensaria em fazer,mas é 
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caro demais. Eu acho caro, passa dos limites... Custa mais de quinhentos reais... Você 
tem que estar muito a fim de fazer. Aí eu começo a pensar, se um corte custa 
cinqüenta e outro oitenta pra mim realmente não faz muita diferença. 
 
S4: Hoje em dia tem muita diferença do preço, do bairro aonde você está. Pelo 
serviço, pela qualidade dos produtos. Que nem eu falei, este salão de beleza lá do 
Tatuapé, ele é um salão de beleza “top”, vai até jogador de futebol. Então o serviço lá 
é caro, é mais que o dobro do que eu pago neste salão que eu vou. É um dos motivos 
para eu ter mudado para o que eu vou. Além de ser mais longe, era muito caro. Tenho 
uma amiga que deixou de ir num salão por causa do preço, que tava aumentando 
muito, tava inviável, e ela procurou um salão que ela também gostou do serviço e 
muito mais barato. 
 
S5: Sempre foi, porque eu acho que este tipo de serviço, que se você faz toda 
semana, por exemplo a unha, arruma o teu cabelo a cada quinze dias, faz sobrancelha 
e depilação... Isso no fim do mês acaba te gerando um custo, que muitas vezes não é 
tão baixo. Pelo fato de eu conhecer a minha manicure há muitos anos, ela até dá 
desconto para mim... uma coisa abate da outra. Mas é importante ainda mais quando 
você começa a pagar com seu dinheiro mesmo. 

 

25A: Como você obtém ou pode obter informações sobre um serviço de salão 
de beleza?  
 

S3: Eu acho que a forma mais eficiente para mim é a indicação, com certeza. Alguém 
que já foi, alguém que conhece. Não me lembro..., é até engraçado..., você perguntou 
isso, eu não me lembro de ter ido num lugar que eu não tinha indicação. Todos os 
lugares que eu fui não fui porque eu vi placa, porque eu não sou uma pessoa muito 
atenta a este tipo de coisa. Todas às vezes que eu fui num cabeleireiro, ou no salão 
de beleza é porque alguém falou para mim: “Vai lá, eu freqüento aquele lugar.” Eu me 
lembro dessa situação da minha mãe, que ela foi indicada, ela gostou muito do lugar, 
e eu fui junto. Eu gosto muito de lá. 
 
S4: Eu tenho uma loja no Jaçanã, então como lá tem muitos cabeleireiros, muitos 
salões de beleza, então todos acabam sendo meus clientes. Os próprios cabeleireiros, 
eles vão na loja e tal. Eu já fui em uns três deles. Então eu acabo indo assim pela 
amizade. Que a gente acaba tendo na loja mesmo e por comodismo, por 
relacionamento assim da loja, do dia-a-dia, é assim que eu conheço. 
 
S5: Apesar da experiência negativa que eu tive, acho que por amigas, conhecidas que 
já freqüentaram e acho que é mais por aí. Às vezes a gente vai em loja de mulher tem 
muito essas coisas de cartãozinho de visita. Mas eu acredito que é mais por pessoas 
que já freqüentam o salão. 

 

26A: Como e com qual intensidade suas amigas tecem comentários sobre 
serviços de salão de beleza com você? 
 

S1: Normalmente muito pouco. A gente mais comenta quando fazem uma besteira do 
que quando fazem alguma coisa boa. Uma amiga minha tava fazendo luzes e aí ela 
parou de fazer porque estava ficando loira. Não era a intenção dela, pois estava 
fazendo luzes só para cobrir os brancos. Mas ela saiu do salão de cabeleireiro porque 
o cabeleireiro extrapolou, ao invés de falar: “Não agora não dá mais, tem que fazer 
uma tintura mesmo”, ele continuou fazendo um monte de luzes tornando ela loira, que 
era aquilo que ela não queria ser. Ela já tinha deixado claro para ele. Então aí você 
fica sabendo que “aquele” cabeleireiro o cara não tem noção, ele vai fazer do jeito que 



 

 

218

ele acha melhor porque ele gosta mais de loiro, ele acha mais bonito loiro, não importa 
a sua opinião. 
 
S2: Umas duas vezes por semana. Com certeza, principalmente quinta e sexta, 
porque chega no sábado, e no sábado quando tem que fazer a unha... Sábado eu vou 
cortar o cabelo, eu vou fazer não sei o quê. Do salão elas não comentam, mas o tipo 
de serviço que elas vão fazer, elas falam. Falam até a cor do esmalte que elas vão 
pintar na semana! Mas do salão, assim é difícil, é raro. 
 
S3: Não muito. Acho que não é uma coisa, um assunto muito freqüente, mas não é um 
assunto que não existe. Ele existe, mas não é aquela coisa toda hora. Normalmente 
quando alguém faz alguma coisa. “Ah! Eu cortei o cabelo!”, ou “Ah! Eu fui tingir, fiz 
uma coisa assim, fiz uma coisa assada”. Eu acho que é mais comum nestas 
situações. Alguém teve alguma experiência e surge o assunto, não é um assunto que 
surge do nada. 
 
S4: Acho que acontece assim, porque mulher conversa muito sobre isso, sobre 
beleza, se cuidar. Você foi lá fazer limpeza de pele e sua amiga te falou... Uma vez 
que fui fazer a “escova progressiva” foi a mesma coisa, as minhas primas que moram 
lá no Tatuapé fizeram escova lá e gostaram. A cabeleireira é muito boa profissional. E 
acaba assim numa festa, numa reunião comentaram sobre a escova e eu falei: 
“Nossa, estou precisando fazer”, aí eu peguei e fui. Então é assim de você estar 
conversando e surge o assunto e eu acabo experimentando de tudo o que me 
interessa. 
 
S5: Acho que a gente não conversa muito sobre isso, a não ser quando fizemos algo 
diferente no cabelo... Daí tem comentários, aí com certeza, o que é que achou, se 
ficou bom, se não ficou bom, mas acho que não é muito comum assim, pelo menos 
comigo  conversar sobre isso. Mais quando tem alguma coisa diferente, principalmente 
no cabelo, onde mais chama a atenção, aí a gente sempre pergunta: “Aonde é que 
você fez ? Quanto você pagou?” 

 
27A: Como os comentários de suas amigas podem influenciar você a contratar 
um determinado serviço de salão de beleza? 
 

S1: Se a gente sabe que o cabeleireiro obedece aquilo que você pede normalmente é 
um incentivo para você ir lá, ou fazer o cabelo, ou um corte mesmo, porque tem muito 
salão que eles gostam de inventar, de falar que são modernos e gostam de inventar e 
quando acaba você está desesperada e decepcionada. E daí não tem mais volta. 
 
S2: Se elas falarem que gostaram do profissional de tal salão, às vezes até eu vou. Às 
vezes até dá uma certa curiosidade em ir lá e experimentar, mas às vezes o que é 
bom para elas pode não ser bom para mim...Pode até causar um pequeno interesse, 
mas é um interesse assim, se naquela semana a sua manicure não pode te atender, 
porque o horário está cheio, você pode até se lembrar, a minha amiga falou que a que 
ela freqüenta é boa, então como a minha tá sem horário, vou tentar dela nesta 
semana. De repente eu conhecendo alguém que indique, vou lá fazer, de repente eu 
acabe indo fazer, testar. Se a pessoa fazer um relato bom do tratamento e eu ver que 
deu uma melhora também, não teria problema nenhum em freqüentar. 
 
S3: Por exemplo, esse negócio da “chapinha definitiva”... Meu cabelo é armado, ai as 
pessoas falam: “Ah! Eu fiz, nossa ficou muito bom!”. Aí você vê que o outro fez 
também, mulher conversa muito disso. Aí você vai pensar: “Puxa! Vou fazer também, 
assim eu não preciso me preocupar, fica bom é fácil”. Mas eu não cheguei a fazer, 
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mas já cheguei a pensar nisso. Ou você vê alguém que passa uma tinta na cabeça, no 
cabelo, vai e pinta e fica bonito, aí você pensa: “Puxa! Talvez fique bom em mim!”. 
Isso já aconteceu comigo, já aconteceu sim. 
 
S4: Inclusive quando eu fiz esta limpeza de pele, uma amiga minha que fazia com 
esta moça falava: “Ai... a fulana, ela é muito boa!”, então era assim tinha indicação, 
então acho que ela acaba te induzindo. Então você comenta: “Ah! Eu tenho que fazer 
uma limpeza de pele”, e ela fala: “Ah! Eu tenho uma pessoa que é boa, que faz muito 
bem, é super atenciosa, explica tudo que está usando, o que é que vai acontecer”. 
Então acaba induzindo a gente: “Então vamos lá ver, como é que é, se é boa se não 
é, se vai gostar”. Então tem essas indicações das amigas também. 
 
S5: Acho que depende do que foi feito. Por exemplo, quando eu fui fazer esse negócio 
da “escova progressiva” foi porque eu não tinha feito e a minha cabeleireira não queria 
fazer em mim. Eu tava procurando um lugar para fazer, e minha amiga me indicou 
onde ela fazia....O cabelo dela tinha ficado bonito... Então uma vez eu fui com uma 
amiga fazer uma dessas escovas progressivas no cabelo em outro salão, e realmente 
acabou não ficando bom. Eu não gostei, me arrependi de ter ido em outro, isso porque 
essa cabeleireira que eu vou falou: “Não faça, porque não vai dar certo, eu não vou 
fazer no seu cabelo”. Eu acabei indo lá, fiz, porque eu queria fazer e realmente não 
deu certo. 
 

28A: Como os relatos de experiências de outras pessoas com o serviço de 
salão de beleza influenciaria a sua tomada de decisão?  
 

S2: Então é como eu falei, pode me causar uma certa curiosidade e ir lá e 
experimentar, mas a decisão final vai ser depois que eu for utilizar e aprovar ou não. 
“Gostei ou não gostei”. Isso que vai ser o fator fundamental. 
 
S3: Alguma coisa que eu nunca fiz, que eu não sei exatamente como funciona, às 
vezes as pessoas estão acostumadas a fazer Se é uma coisa que pode vir a me 
interessar, como essa coisa de tingir o cabelo, que eu não faço agora, porque eu acho 
que não me incomoda tanto... mas se isso é uma coisa que vou acabar fazendo e eu 
tenho mais interesse, ai me informo mais, eu pergunto mais. Quem sabe um dia mais 
para frente eu vou usar. 
 
S5: Eu acho que é mais pelo resultado que a própria pessoa teve, se ela mesma 
gostou, se foi feito o que ela pediu, porque eu acho que depende muito da relação que 
você tem com o cabeleireiro, com o lugar que você freqüenta. Como eu te disse, eu 
aceito muita opinião, então de repente eu faço uma coisa que ela me diz: “Ah! Vai ficar 
bom”, e de fato fica então é uma coisa que me motiva.  

 
29A: Você recomenda outras pessoas a utilizar o salão de beleza que você 
freqüenta? 
 

S2: Já recomendei, esta semana mesmo eu recomendei a manicure. Falei que tipo de 
serviço ela faz... A unha especificamente, tirar cutícula é uma coisa muito importante, e 
ela tira muito bem, então eu faço esse tipo de comentário: “Vai lá no salão onde eu 
estou indo”, e falo até o nome da profissional: “Procure a fulana porque ela faz a unha 
muito bem.” 
 
S3: Olha... Acho que eu nunca indiquei, mas se alguém me perguntasse eu indicaria 
sim. Do nada, acho que não. De chegar e falar: “Nossa, eu fui num salão muito legal...” 
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acho que não. É mais se a pessoa perguntar: “Você sabe de algum lugar?”, ou fazer 
algum comentário: “Eu queria tanto ir num cabeleireiro...”. Aí sim eu recomendo. 
 
S4: Já indiquei, inclusive para uma amiga. Eu indiquei para ela, mas no final ela 
acabou não indo por ser longe. Na época não sei se era reflexo ou tintura e ela não 
estava acertando um profissional. E ai eu comentei com ela que eu tava indo no salão 
do Tatuapé, falei da cabeleireira que eu fazia, falei que era muito boa e realmente era 
muito boa. 
 
S5: Sim. Eu faço uma propaganda ótima, eu falo da cabeleireira. Quando querem 
fazer alguma coisa eu falo dela, falo que gosto muito dela. Aquela história toda, que eu 
vou desde de pequena, que eu confio. 

 
31A: Como você vê o serviço prestado pelo salão de beleza que você 
freqüenta?  
 

S3: O que mais chama atenção é a coisa de ser discreto, ser um lugar tranqüilo... 
Eles ficam em cima e não ficam insistindo nesta coisa de: “Ai você tem que fazer isso, 
ai seu cabelo...”. Acho que isso para mim é o fator principal, e o mais..., a melhor 
coisa que eles tem lá é a pontualidade. Você chega lá e não fica esperando 
eternamente pata te atender, a qualidade dos serviços, acho que eles fazem as 
coisas direitinho, você percebe que é com cuidado... Como ele é profissional, ele 
sabe melhor do que eu o que é que vai ficar melhor em mim. Já fui em um cara que 
faz os cortes que estão na moda, que não dá... Você sai de lá uma coisa horrível ! 
Porque no meu cabelo, tenho cabelo grosso, tenho muito cabelo, não é qualquer 
coisa que dá para você fazer. 
 
S4: Acho que os dois salões que eu vou, eu gosto, não tem problema nenhum.... 
Então também tem este porém de horário... Horário disponível, então como eu quero 
fazer cedo, então acabei optando por este outro salão, já que eu vou toda semana, 
porque ela atende mais cedo. 
 
S5: Claro que às vezes tem uns problemas, mas eu não vejo assim coisas que sejam 
desfavoráveis, porque eu sou muito de chegar, fazer e ir embora. Eu não tenho muito 
vínculo com as pessoas que trabalham lá, só com a cabeleireira mesmo.  Outro ponto, 
que já aconteceu, por exemplo, você começa a freqüentar sempre o mesmo lugar, a 
pessoa faz a tua unha de um jeito e a partir do momento que ela sabe que você vai 
estar lá na semana que vem, parece que ela não vai fazer tão bem como fazia antes, 
então isso é uma coisa que eu não consigo aceitar. Uma unha mal feita e dai você vê 
que não é uma vez, você vai de novo e vê que a pessoa tá relaxando e ai é um fator 
que realmente me faz mudar de salão. 

 
33A: De quem você aceita sugestões no salão de beleza? 
 

S3: Por exemplo, eu comecei a fazer luzes, não foi por conta própria, não fui eu que 
decidi, foram eles que me propuseram. Eu fui cortar o cabelo e vi que o cabelo tinha 
muito fio branco, e o cabeleireiro que me falou: “Por que é que você não faz luzes? 
Disfarça e tal”, e eu falei: “Você tem certeza?”. E ai se você começa a pergunta e 
percebe que a pessoa sabe do que ela está falando, ela não está querendo te 
empurrar um serviço. Aí eu acho que tudo bem, eu aceito. Eu fiz, era um outra pessoa 
que fazia e num primeiro momento eu não confiava tanto, eu fiz o mínimo possível e ai 
eu percebi que ela tava fazendo direitinho, que ela sabia o que ela tava fazendo. Dali 
para frente, eu deixei ela fazer do jeito que ela achava melhor.  
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S5: Olha, eu aceito as opiniões da cabeleireira. Eu não sei o que é que me faz assim. 
Eu conheço ela desde muito pequena. Tudo que ela faz para mim, ela faz muito bem 
feito, você vê que ela faz com produtos bons, não é aquele tipo de cabeleireiro que vai 
pintar teu cabelo e economiza na tinta... Xampu ela usa do que é melhor... pelo menos 
ela diz que é melhor e eu acredito que seja mesmo, porque daí você vê o resultado. 
Mas não sei o que me faz confiar tanto nela, eu acho que é essa questão de conhecer 
a muito tempo e gostar do resultado. 

 
38A: Como você acha que as metas do serviço devem ser definidas entre as 
partes?  
 

S4: Eu acho que tem um equilíbrio. Eu acho que o profissional, ele tem uma visão, 
mas ele tem que saber o gosto do cliente. Eu acho assim, a mesma coisa você 
contratar, por exemplo, você tá lá decorando a sua casa, você contrata um arquiteto. 
O arquiteto tem aquela visão, mas você tem o seu gosto, eu acho que tem que ter um 
equilíbrio, o arquiteto tem que saber o que é que o cliente quer também. Eu acho que 
ele tem que saber o que ele quer. Agora no caso do cabeleireiro, da depilação, da 
limpeza de pele, eu acho que tem que ter esta sintonia cliente e profissional. Não 
adianta o profissional falar assim: “Nossa você ficaria ótima de cabelo curto!”, sendo 
que eu jamais pensaria, não quero cortar o cabelo, então ele tem que respeitar. Neste 
assunto, por mais que ele ache que eu ficaria melhor com cabelo curto, se eu não 
aceitar, então eu acho que o cliente que decide. Agora ele pode: “Assim dá, vai ficar 
melhor, ficar mais fácil, tipo você tem um rosto adequado”, daí se eu falar: “Tudo bem, 
vamos fazer uma tentativa”, ai tudo bem, mas senão é sempre, eu acho que é cliente 
que tem que definir. Ele pode dar sugestões, mas acho que tem que ser uma boa 
sintonia entre o profissional e cliente. 
 
S5: Eu chego lá e falo: “Quero cortar uma franja agora, quero tirar o cabelo reto e 
quero cortar uma franja” , como ela vai fazer eu não sei, sei que ela tem que fazer para 
ficar bom. A gente discute: “Eu quero em tal comprimento”, ela fala assim: “Neste 
comprimento acho que não vai ficar bom, por causa disso e disso”. O que eu gosto 
bastante dela também, é que ela fala assim: “Esse comprimento, por exemplo, vai te 
dar muito trabalho para o dia a dia, então para você manter vai ser mais complicado”. 
Então eu acho que é uma questão de você discutir, você e o cabeleireiro para poder 
chegar a um resultado, assim o que você quer e o que ele também pode fazer. 
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APÊNDICE C – Transcrição das respostas do questionário qualitativo em 
assessoria esportiva 

 
5B: Quando e como você começou a correr ? 
 

S6: Comecei com meu pai. Na primeira ele me puxou e nas outras, um puxou o 
outro... Meu pai corre com o pessoal da empresa... Ele precisava de alguém para 
fechar a turma, como era maratona de revezamento, quando eu fui, era bem pequena, 
e eu já corria... Então para preencher a vaga e assim até meu pai começou a vender o 
produto, falou: “É confraternização, vai o pessoal da empresa, ganha camiseta, ganha 
medalha”, e foi assim que comecei. 
 
S7: Na verdade eu me espelhei em um amigo que corria bastante. O ano passado eu 
comecei a treinar como ele, comecei a insistir e acabei gostando, e se tornou um vício. 
Meu amigo parou de correr no início deste ano, foi quando eu comecei a competir e eu 
comecei a descobrir um pessoal, uma turma no trabalho, que gostava de correr. 
 
S8: Quando eu comecei a correr, 1 ano e 1 mês atrás o que aconteceu, dois ou três 
colegas do grupo do trabalho corriam há vários anos. Eles costumavam fazer aquela 
prova do Pão de Açúcar, onde era o revezamento que eles faziam em oito pessoas. 
Eles falavam: “Muito legal, o ambiente era gostoso” e aí eles falaram: “Ao invés da 
gente ir lá e correr uma prova de 5km, 10km, vamos participar então e fazer uma 
equipe”. Então a cada tempo que passa, a cada mês que passa, por exemplo, quando 
tem uma corrida dessa de revezamento a gente tenta chamar dois, três diferentes: “Pô 
meu, vamos lá para o exercício físico” ou senão: “Vamos emagrecer, tá de bem com a 
vida, vamos curtir”, aí a cada dia que passa a gente consegue reunir um grupo maior e 
conquistá-los. 
 
S9: A primeira corrida foi o pessoal que me incentivou... Eu sempre achava que não 
tinha condições físicas para continuar e fazer uma prova de longa distância. E eu 
recuava até que surgiu uma oportunidade e por vontade própria deles mesmos, 
querendo que eu melhorasse, pagaram a minha prova: “Agora você vai, vamos ver 
como é que é”. E eu fui nessa prova e me senti bem, daí em diante eu tô até hoje. 
 
S10: Então assim, esse meus amigos mais ou menos na mesma faixa etária minha 
são dois casais completamente diferentes. Um obeso com uma mulher mais em forma, 
que busca nadar, correr. O obeso é fumante, mas é muito ativo, pois procura as 
provas... O outro é um casal de médicos que tem uma postura diferente. Eles sempre 
foram mais de exercício e falam para mim: “Você precisa, porque você sempre foi de 
fazer exercício, vamos com a gente, é legal”. Aí foi despertando este desejo de saber 
mais, de tentar superar alguns limites, correr tendo uma meta, um objetivo como 
diminuir tempo, aumentar a distância. 

 
7B: Quais são os incentivos para você correr? 
 

S6: São o bem-estar, a determinação. Já comecei isso faz um tempo, eu sinto até 
meio que viciado, não posso parar... Aí como conseqüência em segundo plano, é estar 
bem com o corpo, pois meu equilíbrio pode depender disso, pelo menos eu estava em 
um estágio que meu equilíbrio dependia disso, dessa minha disciplina com a corrida. 
 
S7: Primeiro tem o fator saúde, que eu acho que está atrás de tudo, está ligado ao 
bom funcionamento do corpo. Outra questão relacionada também à saúde é o 
metabolismo. Acho que correndo você acelera o seu metabolismo, você tem mais 
disposição para fazer as coisas, principalmente após um período depois da corrida, 
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você fica mais ativo. O fator gordura também... É tudo ligado a saúde. Como sou uma 
pessoa extremamente ansiosa, correr me ajuda a limitar isso um pouco. Eu acho que 
isso é um dos motivos pelo qual eu “me viciei” na corrida... Quanto à corrida de rua 
então seriam dois fatores: a primeira uma diversão em grupo, com meus amigos, 
fazendo algo que é saudável, unindo o útil ao agradável; e a segunda seria algo mais 
centrado ao ego, uma aspiração, sempre conseguir mais, meu desenvolvimento 
pessoal relacionado à atividade física. 
 
S8: No caso da corrida assim cada vez atingir o máximo, dar um passo à frente. 
Comecei a correr no 5km e sempre chegava cansado, destruído. Aí eu comecei a 
treinar muito forte e fiz o triatlo, o amador é claro! Demorei 1h42m para fazê-lo, 
enquanto o campeão da minha categoria fez em 1h01m. Aí eu falei: “Puxa, se eu faço 
em 1h42m no triatlo que é bem severo, é bem duro, eu posso fazer uma corrida de 
10km”. Então eu fui atrás disso daqui, cada vez ultrapassando meus limites assim, 
apesar da dor e tudo mais, eu quero chegar no final, eu quero vencer e dar risada. 
 
S9: Então, meu motivo é simples, não é nem querer superar, ou querer emagrecer. O 
meu motivo simplesmente é ser uma pessoa saudável para sempre, ter condições 
físicas para sempre, não ser um sedentário, não ser um aposentado sentado no sofá. 
Eu faço as atividades físicas, porque eu gosto, porque eu quero sempre me superar e 
nunca desistir, eu quero sempre estar na ativa, sempre me exercitando, motivando as 
pessoas. 
 
S10: Primeiro a busca de uma qualidade de vida melhor. Ainda me considero um 
fumante esporádico e eu estou largando este vício, estou substituindo por coisas boas, 
tentando agregar coisas boas. Voltei a ter uma freqüência maior na academia e junto 
com isso alguns amigos que correm, começaram a me incentivar e eu estou pegando 
gosto.  

 
8B: Quais são as sensações que você tem após correr? 
 

S6: Primeiro é conseguir, se me superei ou não, como cada dia tem um caminho 
diferente, eu determino..., se eu dormi mais ou menos, se eu saio na noite anterior eu 
diminuo o tempo, ai você busca outras desculpas. Mas aquele de completar o mesmo 
tempo, mais uma que você desiste, mais uma que você não anda... A carga de 
hormônio que te dá bem-estar depois do esforço, de bem com o corpo você consegue 
descansar melhor, tomar aquele banho bom depois, são as principais. 
 
S7: Primeiramente eu sinto uma tranqüilidade, é muito bom, tem todo aquele lance 
químico, bioquímico que libera endorfina, endopamina e você se sente bem. Então eu 
me sinto extremamente bem após a corrida. Eu fico muito mais ativo, fico hiperativo, 
tenho vontade de fazer um monte de coisas, e você fica mais feliz, resumindo em 
poucas palavras, a corrida me deixa feliz e tranqüilo. Por isso que eu acho que é meio 
viciante também. 
 
S8: Acho que é a aquela sensação de todo os atletas, de vencedor. Não importa se 
você é o primeiro a cruzar a linha de chegada ou o último, a princípio para nós que 
somos amadores, isso aqui não é nosso “ganha pão”, é um negócio gostoso que a 
gente vai assim com vontade. 
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9B: Você já utilizou algum serviço relacionado a prática esportiva? 
 

S6: Não mas eu já corria, tinha começado junto com a natação, eu fazia pólo aquático, 
então eu acabava correndo para passar o tempo no clube, então eu já tinha alguma 
prática.  
 
S7: Olha, tirando a academia, o único serviço que eu contratei no passado foi de um 
professor de tênis. Fiquei poucos meses, uns três, quatro meses, não gostei, não me 
adaptei, eu descobri que não gostava de tênis, abandonei de vez. E depois eu passei 
a me dedicar unicamente a academia. 
 
S8: Não, mas já dei uma olhada nas páginas de internet, não só aquelas de esporte 
que tem treinos, mas algumas de consultoria...Acredito que mais para o futuro eu vá 
atrás de um tipo de serviço desse, para eu ficar mais especializado e tudo mais, e 
também a parte de alimentação. 
 
S9: Normalmente eu sempre pratiquei corrida na academia, eu sempre uso o meu 
tempo para utilizar essa formação na academia. Por que na academia é apropriada 
para mim que não tenho instrução, fazendo acompanhamento das pessoas ao meu 
lado, você se espelha em alguma coisa e aprende algo, e você se encaminha...  
 
S10: Já, eu comecei a fazer esporte quando meus pais moravam ainda aqui em São 
Paulo, a gente era sócio de um clube, tinha escolinha de futebol... Eu fazia escolinha 
de futebol de salão, tinha professor... Tinha que ter uma seqüência de treinamentos, 
horários, jogos de final de semana. Depois, tive que escolher em estudar ou continuar 
no esporte e diminuiu esta freqüência... Agora com o Google eu tento procurar as 
informações: “Para correr o que eu preciso? Preciso de um tênis legal, ou conversar 
com os amigos que fazem isso?”. Mas eu sei que se eu quiser aprimorar, eu vou ter 
que buscar alguma coisa especializada para não correr riscos. 

 
12B: Como você vê as pessoas que correm com camisa de assessoria 
esportiva?  

 

S6: Eu vejo como uma pessoa que ainda não está conseguindo correr, parece que 
está precisando de um empurrão. Eu vejo gente que parece correr, mas 
prioritariamente eles aparentam não ter muito prática, por isso tem alguém ali e todos 
os conselhos. 
 
S7: Eu vejo que ele realmente quer vencer os seus limites e eu vejo que é muito 
importante o auxílio que o profissional tem dado para ele. Acho que sem o auxílio 
profissional eu não acredito que ele tenha evoluído tanto não. Eu acho que a teoria por 
trás da prática é fundamental para alguém que quer assim algo realmente sério, não 
simplesmente para uma pessoa que quer ir lá treinar para realmente não ficar parado. 
 
S8: Eu vejo a maioria delas pelo menos assim com muito mais garra, energia, mais 
focada, parece que ela sabe fazer o exercício muito mais fácil que a gente e tudo 
mais. Então eu vejo que esse pessoal tem incentivo, tem pessoas assim ensinando a 
como correr, como pedalar, como nadar. Com certeza não só o treino, mas a própria 
prova deve ser muito mais fácil para este tipo de pessoa, ainda mais sabendo que tem 
do lado dele pessoas dando força, incentivos durante a prova, eles vão estar lá no final 
esperando por eles. Porque a princípio a gente que faz sozinho, chega lá faz a prova e 
vem para casa, não tem nada, uma assessoria posterior a corrida. 
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S9: Eu vejo que elas como uma pessoa muito viciada, muito bitolada ou talvez poderia 
ser, que também passa pela cabeça, aquela pessoa não tem muito tempo, não tem 
muito tempo de trabalho na vida, não se ocupa com muitas coisas e acaba se 
infiltrando nesta área esportiva, o que não é uma coisa ruim. E também passa pela 
cabeça, que é alguém que queira realmente crescer com isso e talvez competir ou 
disputar torneios, campeonatos ou fazer uma união.  
 

S10: Não vi.... Eu sei que existe a assessoria, de saber como é que é, de ir em uma 
tenda, pegar uma planilha, o cara te passar o exercício, te cobrar, te mostrar a 
evolução, te mostrar o caminho certo e te monitorar. Acho que a pessoa está 
buscando..., acho que tem duas coisas. Uma pode ser a pessoa que nunca foi de fazer 
exercício e precisa de uma orientação, porque está insegura, porque está com medo 
de lesão, alguma orientação médica. E tem aquelas outras pessoas que querem ter 
uma coisa mais séria, mais profissional, ter o tratamento adequado e estar sendo 
monitorada, cobrada, para poder continuar. 

 
13B: Conhece alguma pessoa que corre com auxílio de assessoria esportiva?  
 

S6: Então, nas últimas corridas eu estava participando com a academia e eu estava 
“montado” em uma. Aí você começa a ver a facilidade de guardar, o guarda-volume, e 
os alimentos... chamou muita a atenção. Você vê que tem alguém esperando para 
fazer um alongamento legal, um acompanhamento sério, profissional, para a gente 
após o cansaço da corrida. Daí vê que o professor está te olhando, trouxe alimentos: 
“Vou te ajudar, vou te deixar bem”, e ainda tá cuidando de você... Isso é no mínimo 
tentador. 
 
S7: Conheço algumas pessoas na minha academia. Eles têm assessoria para corrida. 
Uma das pessoas não é tão dedicada. A outra é muito dedicada. A primeira eu vejo 
que ela faz mais por esporte, ela tá ali, ela paga, eu sinto mais que ela paga e treina, 
só que é mais pra ter uma constância, para se prender a algo, para dar motivação 
para treinar. A outro, que é mais motivada, eu vejo que ele realmente quer vencer os 
seus limites, e eu vejo que é muito importante o auxílio que o profissional tem dado 
para ela. Eu acho que ela absorve muito mais o que o profissional tem dado para ela 
do que a outra... Acho que sem o auxílio profissional... eu não acredito que ele tenha 
evoluído tanto não... não teria. Eu acho que a teoria por trás da prática é fundamental 
para alguém que quer algo realmente sério, não simplesmente para uma pessoa que 
quer ir lá treinar para realmente não ficar parado. 
 
S8: Tem uma academia no meu bairro... O pessoal “puxa” o treino dentro da 
academia, faz esteira, depois faz alguns treinos personalizados no Parque da 
Aclimação, ou então, no Ibirapuera. Apesar de não ter tendas, tem o pessoal que leva 
colchonete, alimentação posterior, frutas, Gatorade®. 
 
S9: Conheço, tem um pessoal da academia mesmo. Eles correm com pessoas 
orientando eles, instruindo eles a forma correta de correr, a postura que se deve ter, a 
respiração, a alimentação. Então você percebe eles, com o mesmo físico, o mesmo 
peso que eu tenho, eles se sobressaem, porque eles têm orientação. Eu como não 
tenho orientação, eu não consigo atingir o nível deles, eu consigo chegar a aprender 
um pouco com eles e fazer um tempo legal e suficiente para mim. Mas eu sei que é 
possível isso se você tiver uma orientação, uma pessoa te instruindo ao lado. 
 
S10: Uma das esposas desses meus amigos, que ela trabalha em uma empresa de 
turismo, a empresa patrocina os funcionários na tenda e tudo mais, e ela falou: “Meu 
objetivo é perder peso primeiro”. Foi lá e o cara começou a passar um treino para ela, 
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depois ela falou: “Quer saber, eu vou correr! Agora eu quero terminar uma prova”, e aí 
depois ela chegava sempre contente, falando: “Gente, olha, vocês precisam ir, se 
vocês quiserem eu passo a minha planilha para vocês, começa, aí a gente vai dando 
um toque. Se você quiser vai lá, conversa com o professor”. Aí você vê que a pessoa 
tá cada vez melhor, cada vez mais feliz, cada vez mais contente, para cima. É isso 
que eu quero para mim também. 
 

14B: Como você realiza seus treinos?  
 

S6: Vou acumulando informações... Eu as testo... Se estão funcionando, então eu 
prossigo. Se não gostei, então tento outra que eu vi em outros lugares. E às vezes 
assim, aquele amigo que é mais profissional, mais determinado, aquele lá é a melhor 
referência. Os amadores entram por um ouvido e sai pelo outro... Se bate com o que 
você pensa, você absorve aquilo, senão não. E a Internet, revistas vão dizendo isso é 
melhor ou não, siga um treino assim. 
 
S7: Eu coloco sempre alguns objetivos. No começo o meu objetivo era correr trinta 
minutos, não importasse a velocidade... Depois eu objetivava a velocidade de 8km/h 
na academia e corria os trinta minutos. A partir do ponto que eu consegui alcançar 
esses 8km/h, eu comecei a aumentar a velocidade até chegar no 10km/h, que sempre 
foi meu objetivo. Demorei três ou quatro meses para conseguir, e após ter conseguido 
eu tentei começar a diminuir o tempo. Eu congelava a distância que eu conseguia a 
10km/h em trinta minutos. Cheguei a fazer 5km em 27min. Agora que eu obtive esses 
27 minutos, fiquei, eu não tô evoluindo... Mas eu não tenho nenhuma disciplina muito 
focada para melhorar esse 27 minutos que eu faço os 5km. 
 
S8: Acho que o treino, eu elaboro mais assim a partir do momento que eu me inscrevo 
numa prova, que eu pago. Então eu sinto força a fazer aquilo e conquistar aquilo, eu 
tenho que ir bem naquilo. Por exemplo, eu tento sempre puxar um treino suave, para 
gastar muita energia por mais longo tempo, e treinos mais curtos. Assim, é rápido para 
ir ganhando, através do tempo, uma carga de energia, ficando melhor o corpo para 
determinado exercício. 
 
S9: Hoje depois de muita orientação de pessoas, amigos instrutores, hoje eu consigo 
entender um pouco sobre meu corpo e condições físicas. Então, eu entendendo um 
pouco sobre mim mesmo, não tendo grau de instrução para fornecer isso... Eu consigo 
hoje entender meu corpo, sabendo meu limite, o que eu posso atingir e o que eu não 
posso. Eu faço com que eu treine o suficiente, o necessário, que é pra mim atingir um 
certo grau e ali eu estaciono, eu fico na média, eu não cresço, nem diminuo, eu 
simplesmente fico estacionado. 
 
S10: Eu comecei na academia, tentei fazer a bicicleta por causa da barriguinha de 
“chopp”. Aí eu vi que eu quase infartei na aula, estava com batimento altíssimo, não 
tava agüentando terminar a aula, o ritmo muito acelerado, e aí eu falei: “Bom, eu 
preciso mudar, e preciso começar devagar, que eu não tenho mais o mesmo físico que 
eu tinha antes”. Comecei na esteira, 20 minutos... Passei para meia hora, quarenta 
minutos, aí eu falei: “Agora eu vou lá no parque dar uma volta, ver se eu consigo dar 
uma volta”. Consegui dar uma volta de 3.600m. Daí na vez seguinte, fui e dei uma 
volta maior, no lago. E na outra vez foi quando meus amigos me chamaram. Eu fui lá, 
dei a volta e agüentei, 6km em 40 minutos ! Agora minha próxima meta é conseguir 
8km em 50 minutos, para conseguir chegar nos 10km em uma hora. Mas ai é uma 
coisa aleatória da minha cabeça, ninguém tá me falando que eu devo fazer, só to 
tentando ver meu corpo, para tentar ver meu limite e ai segurar um pouco. Não sei por 
quanto tempo eu vou conseguir segurar neste ritmo. 
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16B: Quais fatores ou acontecimentos o fariam utilizar o serviço de assessoria 
esportiva?  
 

S6: Eu diria que se eu estagnasse, não conseguisse variar meu tempo, estou 
precisando de alguma coisa a mais. Estou com tempo, com dinheiro, porque isso 
também restringe bastante. 
 
S9: Olha, um fator importante seria a condição financeira. Eu acho que se você tem 
condições financeiras e um pouco de tempo para você, seria fundamental... Acho que 
se eu tivesse condições financeiras, com certeza eu contrataria um instrutor, uma 
pessoa pra me instruir e acompanhar em todas as corridas, maratonas, qualquer tipo 
de atividade física possível, com certeza eu contrataria alguém me instruir para isso. 
 

19B: Como os resultados de outros corredores acabam te motivando a praticar 
corrida? 
 

S6: Tem aqueles amigos que vão melhorando de tempo muito rápido e você pensa: 
“Acho que pra mim vai ser melhor”, ou você vê aqueles que conquistaram e tão com 
uma garra muito grande e você fala: “Eu tava correndo, parece uma coisa de energia, 
olhar ele que estão progredindo bastante”. Eu me desafio bastante com isso e acabo 
indo na onda deles. 
 
S7: Eu vejo que as pessoas que estão direcionando cada vez mais neste sentido. 
Sinto como se fosse uma necessidade, um desafio contra a si mesmo de tentar não 
ser igual a maioria, mas tentar se destacar. Tem a ver com superar a si mesmo, 
superar sempre a sim mesmo, tentar a quebrar seus limites, tentar fazer um tempo 
menor no caso de corrida. É isso que me motiva, eu vejo quando eu estou correndo no 
meio do público. Vejo pessoas me passarem, pessoas mais novas, pessoas mais 
velhas, pessoas de maior peso e eu falo: “O cara tem muito mais peso do que eu, o 
cara é muito mais velho do que eu, por que eu não posso?”, isso é que me dá uma 
motivação também, isso é um dos aspectos. Uma pessoa mais nova correndo, eu falo: 
“Se tivesse começado antes eu poderia estar assim”, isso me dá mais motivo. 
  
S8: Quanto mais pessoas a gente vê empenhadas, engajadas, a gente quer estar 
junto, participar, ainda mais que a mídia mostra muito, tanto em fotos, vídeos, 
posteres, televisão. Outra coisa também que eu acho muito legal são pessoas com 
deficiências físicas conseguindo, vencendo. Caras obesos conquistando também. Por 
exemplo, o cara perdeu 60kg, saiu de uma condição de ter problema de enfarte até ser 
um dos vencedores de “Iron Man(1)”.  
 
S9: Acho que o resultado deles são mais as lesões que eles tiveram, que eles 
automaticamente recuperaram, e hoje eles me mostram o quão certo é continuar 
correndo, que não é uma coisa pequena que vai separar você de uma coisa que você 
gosta. 
 
S10: De três anos para cá, vejo meus amigos num pique totalmente diferente. “Vamos 
aproveitar o final de semana, vamos no parque depois vamos tomar um choppinho em 
algum lugar”. Mas essa coisa de aproveitar o dia e colocar uma coisa saudável no 
meio desse aproveitamento, melhorou 100% em termos de disposição, em termos de 
estética também. As mulheres estavam acima do peso e depois de 4 anos voltou ao 
peso normal. Ela fala que é o benefício do esporte, desta nova vida que ela está 
tentando levar.... Os esportes como bicicleta, corrida, são uma coisa a mais para te 
deixar numa boa condição, para te levar no seu dia a dia, não é uma coisa para você 
ter isso como meio de vida. 
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20B: Na sua experiência com atividades esportivas, o fator financeiro foi  
relevante?  
 

S6: Restringe muito. Se você não tem, você não consome. Se não fosse tão limitado, 
provavelmente eu contrataria. Faz muito tempo, eu estou há dois anos e meio 
treinando muito sério na academia, mas não teria arriscado tanto assim, em treinar por 
conta... Em uma prova de rua eu não participei para economizar para outra que eu 
gosto mais. 
 
S7: ...Acho que para mim, o fator financeiro é o que mais impacta porque é muito caro. 
Eu acho que se eu fizesse uma academia que chegasse para mim e dissesse: “Esse 
cara vai ser seu personal trainer”, eu com certeza faria, eu diria meus objetivos para 
ele, e com certeza faria com ele. O que limita isso é realmente só o fator financeiro. 
 
S8: Eu acho que é bastante relevante. A princípio porque se a gente não tiver muito 
dinheiro, por exemplo, se eu não pudesse pagar uma academia, não posso fazer uma 
prova... Todos nós temos várias prioridades na vida. Comprar casa, carro... aí quer 
fazer academia, aí você fala: “Vou pesar esse serviço também, quanto que está 
custando, se é muito caro, se ele me proporciona alguma coisa a mais, se vale a 
pena?”, então com certeza sempre a parte financeira pesa. 
 
S10: No passado era sim, você vive do dinheiro dos seus pais... grana curta. Aí você 
fala: “Não vou entrar em uma academia porque está cara, ou vou pegar esse dinheiro 
e vou fazer outra coisa, tenho outras prioridades”. Você fica sempre naquela ilusão, o 
parque é aqui do lado é só eu ter um pouco mais de disciplina que eu consigo colocar 
o exercício com uma certa freqüência na semana. O que eu descobri, é que eu não 
sou deste jeito, eu tenho que ter uma academia, um esporte que seja perto da minha 
casa, de preferência do lado. A academia que eu vou não é barata, e se tivesse uma 
menor, mais barata aqui do lado da minha casa, eu mudaria. 

 
25B: Como você obtém informações sobre o serviço de assessoria esportiva?  
 

S6: Eu acho que eu faria uma busca na internet, buscaria alguém que conhece. Então 
eu acho que a qualidade do site, a qualidade das informações ia impactar bastante. E 
tem aquelas que eu conheço de vista, porque estão ali na universidade (USP), então 
talvez eu fosse conversar com alguém que já estivesse com eles por algum tempo. 
Não escolheria nunca antes de passar pela palavra de alguém que já experimentou. 
 
S7: Através da minha academia. Olhar as pessoas, a maior parte das conversas, dos 
banners. 
 
S8: Esse tipo de informações a gente recebe muito nas provas que participa. Tanto 
conversas com as pessoas que estão lá, você vê nas próprias camisetas serviço de 
consultoria esportiva, panfletos, e muita outras coisas... A gente tem a facilidade de 
buscar na Internet e através de sites ver o conhecimento deles, ver o que já fizeram 
por demais atletas, ver o time dele, os profissionais inclusos ali naquele tipo de 
serviço. 
 
S10: Eu acho que na hora vai lá, paga a mensalidade da academia, e começa a fazer 
os exercícios, tem os professores, tem as pessoas, você começa a perguntar. A 
pergunta vai te levando a outros pensamentos, a outras coisas. Acho que a 
curiosidade misturada com o desejo de querer melhorar fazem você procurar. 
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27B: Como os comentários de seus amigos podem influenciar você a contratar 
um serviço de assessoria esportiva ? 
 

S6: Como é visto como um artigo de luxo, eles dizem: “Por que não gasta com outra 
coisa? Está se sentindo o atleta! Precisa mesmo disso?”. Infelizmente eles vêem como 
uma coisa supérflua e acaba por fazer que e a gente treine por conta, muitas vezes 
errando. Está longe disso se tornar uma coisa básica, vai demorar muito. 
 
S7: Nós comentamos isso toda semana. Em época de corridas, nós comentamos 
todos os dias. É como se fosse um desafio, todos se sentem motivados...Toda semana 
a gente está conversando sobre isso. Quarta-feira nós corremos juntos no parque e 
ficamos conversando, boa parte da conversa é sobre corrida. 
 
S8: Então se for no caso positiva, a gente olharia assim mais de perto, procura saber 
no detalhe o que é que eles estão falando, se realmente é legal. E negativas assim, 
não me influenciariam tanto não, porque eu sou um cara que tento fazer diferente. Vou 
atrás das coisas, procuro entender e ver nos detalhes. 
 
S10: Foi através de uma das esposas dos meus amigos. Ela trabalha em uma 
empresa de turismo e a empresa patrocinava os funcionários na assessoria esportiva. 
Ela falou para eles: “Tenho meu objetivo que é perder peso”. Foi lá e o profissional da 
assessoria esportiva começou a passar um treino. Depois ela falou: “Quer saber, eu 
vou correr! Agora eu quero terminar uma prova”. Ela chegava sempre contente, 
falando: “Gente, olha, vocês precisam ir, se vocês quiserem eu passo a minha planilha 
para vocês. Se você quiser vai lá, conversa com o professor”. Você vê que a pessoa 
está cada vez melhor, cada vez mais feliz, cada vez mais contente. É isso que eu 
quero para mim também. Provavelmente se um dia eu for buscar assessoria eu vou 
chegar para essa minha amiga e vou falar: “Com quem que você faz?”, ela vai falar: 
“Com tal pessoa”, e eu: “Tem como eu entrar neste grupo?”, se ela falar: “Não, porque 
é fechado da empresa”, eu vou falar: “Você pode pedir então para ele me indicar uma 
pessoa que ele tenha confiança?” 

 
34B: Como o fato do treinador em uma assessoria esportiva ser campeão em 
uma prova de rua pode influenciar você a contratá-lo? 
 

S6: Seria como exemplo. Você imagina que a pessoa que já concluiu, que já teve um 
feito difícil de alcançar, você acha que aquela pessoa conhece o caminho, o melhor 
caminho para chegar naquilo. Ou seja, se for super bem em alguma coisa ou se já 
concluiu alguma coisa super difícil, aí ele conhece o caminho, mais do que aquele que 
nunca conseguiu aquilo.  
 
S7: Eu acho que o que mais me motiva não seria isso, seria os alunos dele terem 
ganhado as corridas, não excepcionalmente ele. É claro que você não vai, se você vê 
um professor de musculação gordinho dando aula para um monte de gente magra, 
você vai achar estranho. É claro que você foca, quando você está com um assessor 
deste tipo você foca também, muita gente, vamos dizer, tem um ídolo ali. “Não, quero 
ficar que nem você, eu quero ficar saudável que nem você”. Mas acho que o principal 
seriam os resultados, os frutos que ele seminou ali, não exatamente o que ele fez, 
mas o que ele é capaz de fazer nos outros, acho que essa é a questão. 
 
S8: Com certeza, é lógico que importa o resultado pra gente, mas se eles tivessem no 
passado feito o mesmo tipo de provas que a gente tá fazendo atualmente, com certeza 
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eles trariam na bagagem muito mais ações corretivas do que as pessoas que não 
enfrentam esse mesmo dia a dia de um atleta, no caso de um atleta amador. 
 
S10: Acho que formação é importante mas não só ela. Acho que também se for uma 
pessoa que tem no currículo diversas provas, dar um exemplo assim comparativo, o 
técnico de futebol e os jogadores, quando pega um ex-jogador, um cara que se impõe, 
mas que já viveu tudo aquilo, ele tem uma autoridade maior para passar. Então acho 
que é bem por aí, o cara vai ter dar uns toques, vai falar: “Bom, com essa prova, você 
vai ter que tomar cuidado com isso, isso, e isso. Ao longo do teu treinamento pode 
acontecer isso, eu já tive aquilo, para melhorar faz isso ou faz aquilo”, então acho que 
não vai ficar só na parte teórica, porque teoria hoje em dia você com a Internet, esses 
meios de informação, você também consegui se informar. Você vai buscando 
informações, vai formando a tua base de conhecimento do esporte que você vai fazer, 
buscando as coisas corretas. Mas a experiência de campo é muito válida também. 

 
35B: Quais são os elementos mais importantes em relação ao serviço prestado 
em uma assessoria esportiva que fariam você imaginar contratá-lo? 
 

S6: O acompanhamento próximo para saber se está fazendo correto, postura, manter 
pressão na disciplina, saber que tem alguém ali olhando por você, te orientando. 
Parece que não, mas isso é importante, alguém que guarde suas coisas, que traga, 
talvez um “lanchinho” para você. Em São Paulo talvez se você não for fazer coisas 
perto da sua casa, da própria casa, então ter essa pessoa que cuide de tudo para 
você é muito interessante. E a questão da disciplina também, a pressão, não tenho 
como perder, não posso perder hoje, acho que isso é o mais importante. 
 
S7: Basicamente uma evolução, te encaminhar, dar um direcionamento para uma 
evolução física melhor do que você conseguiria sozinho. Acho que esse é o principal 
aspecto, passar uma série de exercícios corretamente, dar um direcionamento, talvez 
cobrar uma disciplina de você. 
 
S8: Acho que a principal seria a localização. Deveria ser uma coisa bem próxima, 
viável de ir e vir, sem pegar muito trânsito. Isso se fosse ter um lugar assim 
centralizado, porque poderia ser diferente também, a pessoa vir até você. Elas 
deveriam ter mais esta parte que te falei, de profissionais mais adequados no ramo, 
médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, professores de Educação Física, assim ligados 
ao esporte, que já fazem esporte também, que tem assim na carteira bons 
profissionais, pessoal de alto nível. 
 
S10: Então, eu vejo estas provas curtas de 10km, eu não sei como que funciona meia 
maratona e uma maratona. Se eu gostar mesmo deste esporte, deste tipo e pegar 
gosto, acho que uma coisa para conciliar o lazer que eu tenho de viajar e conhecer 
novos lugares e também de pegar uma prova mais longa, novos desafios, se eu quiser 
melhorar este meu desempenho, eu vou ter que procurar uma assessoria, ter uma 
alimentação correta, um plano de treinamento, enfim, ter uma pessoas especializada 
do meu lado, me indicando o caminho das pedras para eu atingir essas provas mais 
longas e melhorar os resultados. 
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APÊNDICE D – Questionário para serviços de salão de beleza 

 
Prezada Senhora, 
 
Sou aluno do curso de Mestrado da Fundação Getulio Vargas de São Paulo. Este 
questionário foi desenvolvido para avaliarmos o uso de serviços de salão de beleza. 
Contamos com a sua colaboração para responder as perguntas abaixo, o que não 
tomará mais de 10 minutos de seu precioso tempo. Gostaríamos que você seguisse 
o roteiro abaixo, sendo sincera em suas respostas.  

 
PERFIL DEMOGRÁFICO – Responda as perguntas abaixo assinalando com um X somente em uma 
caixa por pergunta. 

Pergunta 1 – Lembre-se de serviços de salão de beleza que você nunca contratou e responda qual é a 
sua intenção em utilizar novos serviços de salão de beleza: 

 Nenhuma 

 Posso vir a utilizar 

 Gostaria de utilizar 

 Tenho intenções claras de utilizar 
 

Pergunta 2 – Minha idade está entre: 

 18 e 22 anos 

 23 e 27 anos 

 28 e 32 anos 

 33 e 37 anos 

 38 e 42 anos 

 43 e 47 anos 

 48 e 53 anos 

 Mais do que 53 anos 
 

Pergunta 3 – O salão de beleza que mais utilizo fica na: 

 Zona Oeste de São Paulo 

 Zona Sul de São Paulo 

 Zona Leste de São Paulo 

 Zona Norte de São Paulo 

 Centro de São Paulo 
 

 

 

Pergunta 4 – Minha renda mensal bruta é: 

 Menor do que R$ 500,00 

 De R$ 501,00 a R$ 1.000,00 

 De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 

 De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 

 De R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00 

 De R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 

 Maior do que R$ 5.001,00 
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Pergunta 5 – Lembre-se de serviços de salão de beleza que você nunca contratou e responda qual é o 
valor máximo que você pagaria para utilizá-lo: 

 Menor do que R$ 80,00 

 De R$ 81,00 a R$ 150,00 

 De R$ 151,00 a R$ 250,00 

 De R$ 251,00 a R$ 350,00 

 De R$ 351,00 a R$ 500,00 

 Maior do que R$ 500,00 

As perguntas a seguir devem ser respondidas selecionando um número por pergunta (ou linha), como 
no exemplo a seguir, sendo que escala de 1 a 5, o número 1 significa NUNCA e o número 5 
significa SEMPRE 

A
ti
vi
d
ad

e 

 

N
u
n
ca
 

R
ar
am

en
te
 

A
s 
ve
ze
s 

A
 m

ai
o
ri
a 

d
as
 v
ez
e
s 

S
em

p
re
 

1 
Utilizo serviços de tratamento de beleza 
(Exemplo: pintura de unha, depilação, sobrancelhas, “banho 
de lua”, bronzeamento artificial) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

 

Neste caso o respondente está indicando que SEMPRE utiliza serviços de tratamento de beleza 
como os citados no exemplo. 

 

SECÇÃO 1 - Por favor para cada pergunta selecione o número que representa a extensão na qual 
provedores de serviços foram contratados para executar as atividades listadas abaixo  

P
er
g
u
n
ta
 

 

N
u
n
ca
 

R
ar
am

en
te
 

A
s 
ve
ze
s 

A
 m

ai
o
ri
a 

d
as
 v
ez
e
s 

S
em

p
re
 

1 
Utilizo serviços de tratamento de beleza 
(Exemplo: pintura de unha, depilação, sobrancelhas, “banho de lua”, 
bronzeamento artificial) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 
Utilizo serviços de tratamento estético 
(exemplo: Limpeza de pele, drenagem linfática) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3 
Utilizo serviços de tratamento de cabelo 
(exemplo: Corte, alisamento, escova, tingimento, hidratação, “chapinha”, 
relaxamento) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4 Percebo que contratarei serviços de beleza que ainda não utilizei 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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SECÇÃO 2 - Por favor para cada pergunta selecione o número que representa a sua percepção em 

relação aos provedores de serviços de salão de beleza. 

P
er
ce
p
ç
ão

 

 

N
u
n
ca
 

R
ar
am

en
te
 

A
s 
ve
ze
s 

A
 m

ai
o
ri
a 

d
as
 v
ez
e
s 

S
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p
re
 

1 
Percebo que meu conhecimento e habilidade em algum dos serviços 
acima é igual ou maior à dos profissionais de salão de beleza  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 
Arrisco fazer em minha casa alguns dos serviços do salão de beleza 
citados acima 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3 
Percebo que minhas experiências passadas em outros serviços do salão 
de beleza me motivam a pensar em utilizar os outros serviços que nunca 
utilizei 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4 
O conhecimento que percebo que os profissionais do salão de beleza têm 
pode me motivar a contratar o serviço que nunca utilizei 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5 
Contrato o serviço do salão de beleza se percebo que o profissional não 
fará o que eu pedirei 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
O tratamento e a atenção inicial dispensada pelo profissional do salão de 
beleza me motivam a contratar o serviço que nunca utilizei 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7 
Os serviços que nunca utilizei em um salão de beleza me inspiram 
confiança  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8 
A qualidade que percebo no profissional do salão de beleza me motiva a 
contratar o serviço que nunca utilizei  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

9 
A percepção que tenho do ambiente do salão de beleza me motiva a 
contratar o serviço que nunca utilizei 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

SECÇÃO 3 - Lembre-se de amigas ou parentes que já utilizaram serviços de salão de beleza e para 

cada pergunta selecione o número que representa a importância da comunicação em relação aos 

provedores de serviço de salão de beleza. 

C
o
m
u
n
ic
aç

ão
 

 

N
u
n
ca
 

R
ar
am

en
te
 

A
s 
ve
ze
s 

A
 m

ai
o
ri
a 
d
as

 
ve
ze
s 

S
em

p
re
 

1 
Procuro informações destes serviços que nunca utilizei 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 
Relatos positivos de minhas amigas ou parentes sobre estes serviços 
que nunca utilizei me motivam a pensar em utilizá-los 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3 
Relatos negativos de minhas amigas ou parentes sobre estes serviços 
que nunca utilizei me reforçam a pensar em nunca utilizá-los 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4 
Sinto-me mais confiante em utilizar serviços de salão de beleza, que 
nunca utilizei, após obter opiniões de outras pessoas 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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SECÇÃO 4 - Por favor para cada pergunta selecione o número que representa a importância do fator 

financeiro em relação aos provedores de serviços de salão de beleza. 

F
at
o
r 

fi
n
an

ce
ir
o
 

 

N
u
n
ca
 

R
ar
am

en
te
 

A
s 
ve
ze
s 

A
 m

ai
o
ri
a 

d
as
 v
ez
e
s 

S
em

p
re
 

1 
Meus gastos com salão de beleza impactam nas minhas economias 
mensais 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 
Percebo que o preço de alguns serviços no salão de beleza me inibem 
a utilizá-los 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3 
Minhas economias mensais não permitem que eu utilize serviços que 
gostaria de utilizar no salão de beleza 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

SECÇÃO 5 - Por favor para cada pergunta selecione o número que representa motivos de 

contratação dos provedores de serviços de salão de beleza. 

M
o
ti
vo

s 

 

N
u
n
ca
 

R
ar
am

en
te
 

A
s 
ve
ze
s 

A
 m

ai
o
ri
a 

d
as
 v
ez
e
s 

S
em

p
re
 

1 
Percebo que fazer o serviço no salão de beleza me dá mais auto-estima 
do que eu fazê-lo em casa 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 
A praticidade dos serviços do salão de beleza me motivam a eu não fazer 
os serviços sozinha em casa 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3 
Vou ao salão de beleza buscando momentos de relaxamento, distração 
ou de meditação 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4 
Percebo que as pessoas reparam mais após sair do salão de beleza do 
que quando faço o serviço sozinha em casa 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5 
Em geral vou ao salão de beleza por que os benefícios são maiores do 
que eu fazer o serviço em casa 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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APÊNDICE E – Questionário para serviços de assessoria esportiva 

 
Prezado Senhor, 
 
Sou aluno do curso de Mestrado da Fundação Getulio Vargas de São Paulo. Este 
questionário trata do uso de serviços de assessoria esportiva. Assessoria esportiva são 
aquelas que provêm serviços de orientação, acompanhamento e suporte às pessoas que 
praticam atividades como corridas de rua, corrida de aventura, ciclismo, mountain bike, 
triatlo. Se diferenciam do “personal trainer”, pois elas estão presentes em locais como o 
Parque do Ibirapuera e a Universidade de São Paulo, e também, em provas de rua, ciclismo 
e de triatlo orientando grupos de clientes. Esses profissionais montam suas tendas, que são 
os pontos de encontro dos seus clientes, assim como mostram as fotos abaixo.  
 

  

PERFIL DEMOGRÁFICO – Responda as perguntas abaixo assinalando com um X somente em uma 

caixa por pergunta. 

Pergunta 1 – A minha intenção em utilizar os serviços de assessoria esportiva é: 

 Nenhuma 

 Posso vir a utilizar 

 Gostaria de utilizar 

 Tenho intenções claras de utilizar 
 

Pergunta 2 – Minha idade está entre: 

 18 e 22 anos 

 23 e 27 anos 

 28 e 32 anos 

 33 e 37 anos 

 38 e 42 anos 

 43 e 47 anos 

 48 e 53 anos 

 Mais do que 53 anos 
 

 

Pergunta 3 – Os locais onde pratico corrida, ciclismo ou natação estão (marque o local onde mais 

pratica): 

 Zona Oeste de São Paulo 

 Zona Sul de São Paulo 

 Zona Leste de São Paulo 

 Zona Norte de São Paulo 

 Centro de São Paulo 
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Pergunta 4 – Minha renda mensal bruta é: 

 Menor do que R$ 500,00 

 De R$ 501,00 a R$ 1.000,00 

 De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 

 De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 

 De R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00 

 De R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 

 Maior do que R$ 5.001,00 
 

Pergunta 5 – Se um dia eu contratar uma assessoria esportiva meus gastos mensais poderão ser 

de: 

 Menor do que R$ 80,00 

 De R$ 81,00 a R$ 150,00 

 De R$ 151,00 a R$ 250,00 

 De R$ 251,00 a R$ 350,00 

 De R$ 351,00 a R$ 500,00 

 Maior do que R$ 500,00 

 

As perguntas a seguir devem ser respondidas selecionando um número por pergunta (ou linha), como 
no exemplo a seguir, sendo que escala de 1 a 5, o número 1 significa NUNCA e o número 5 
significa SEMPRE 
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6 Academias 
(Exemplo: Ginástica, Natação, Lutas marciais, Outras lutas ) 

1 2 3 4  
5 

Neste caso o respondente está indicando que SEMPRE utiliza serviços de academia como os citados 
no exemplo. 

SECÇÃO 1 - Por favor para cada pergunta selecione o número que representa a extensão na qual 
provedores de serviços foram contratados para executar as atividades listadas abaixo  
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1 
Utilizo Academias de Ginástica (exemplo: Ginástica, Natação, Lutas 
marciais, Outras lutas) 

1 2 3 4 5 

2 
Utilizo serviços de professores ou profissionais de Educação Física 
(exemplo: Personal trainers, Professores de Tênis, Escola de Futebol) 

1 2 3 4 5 

3 Utilizo Assessorias esportivas (exemplo: Técnicos de corrida, ciclismo, 
Triátlon) 

1 2 3 4 5 

4 Percebo que entre as minhas próximas prioridades de consumo está a 
contratação de serviços de assessoria esportiva 

1 2 3 4 5 
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SECÇÃO 2 - Por favor para cada pergunta selecione o número que representa a sua percepção em 
relação aos provedores de serviços de assessoria esportiva.  
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1 
Percebo que meu conhecimento e habilidade em corrida, ciclismo ou 
triatlo é igual ou maior à dos profissionais que provêm o serviço de 
assessoria esportiva 

1 2 3 4 5 

2 
Arrisco fazer por conta própria as atividades de corrida, ciclismo ou 
triatlo sem nunca ter contratado qualquer profissional 

1 2 3 4 5 

3 
Percebo que minhas experiências passadas em outras atividades 
esportivas onde tive um profissional me orientando me motivam a pensar 
em contratar uma assessoria esportiva 

1 2 3 4 5 

4 
O conhecimento que percebo que os profissionais de assessoria 
esportiva têm me motiva a contratá-los 

1 2 3 4 5 

5 
Contrataria o serviço de assessoria esportiva se percebesse que o 
profissional não tem experiência com atividade física  

1 2 3 4 5 

6 
O tratamento e a atenção inicial dispensada pelos profissionais de 
assessoria esportiva me motivam a contratá-la  

1 2 3 4 5 

7 
Percebo que os resultados obtidos pelos clientes através de assessorias 
esportivas me motivam a confiar no trabalho delas 

1 2 3 4 5 

8 
Percebo que a qualidade que os profissionais de assessoria esportiva 
têm me motiva a contratá-la 

1 2 3 4 5 

9 
A percepção que tenho do ambiente dos locais de treino e do suporte 
prestado no dia das provas pelas assessorias esportivas me motivam a 
contratá-la 

1 2 3 4 5 

 

SECÇÃO 3 - Lembre-se de amigos que já utilizaram serviços de assessoria esportiva e para cada 

pergunta selecione o número que representa a importância da comunicação em relação aos 

provedores de serviços de assessoria esportiva.  

C
o
m
u
n
ic
aç

ão
 

 

N
u
n
ca
 

R
ar
am

en
te
 

A
s 
ve
ze
s 

A
 m

ai
o
ri
a 
d
as

 
ve
ze
s 

S
em

p
re
 

1 
Ouço meus amigos ou parentes relatarem sobre os serviços de 
assessoria esportiva que eles contrataram 

1 2 3 4 5 

2 
Relatos positivos de meus amigos ou parentes sobre as assessorias 
esportiva me motivam a pensar em utilizá-las 

1 2 3 4 5 

3 
Relatos negativos de meus amigos ou parentes sobre as assessorias 
esportiva me reforçam a pensar em não utilizá-las 

1 2 3 4 5 

4 
Sinto-me mais confiante em utilizar serviços de assessoria esportiva após 
obter opiniões de outras pessoas 

1 2 3 4 5 
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SECÇÃO 4 - Por favor para cada pergunta selecione o número que representa a importância do fator 
financeiro em relação aos provedores de serviços de assessoria esportiva. 

F
at
o
r 

fi
n
an

ce
ir
o
 

 

N
u
n
ca
 

R
ar
am

en
te
 

A
s 
ve
ze
s 

A
 m

ai
o
ri
a 

d
as
 v
ez
e
s 

S
em

p
re
 

1 
Atualmente percebo que o custo para contratar uma assessoria esportiva 
impactaria nas minhas economias mensais 

1 2 3 4 5 

2 
Algumas prioridades financeiras mensais (gastos com educação, 
moradia, carro, diversão) me inibem a contratar o serviço de assessoria 
esportiva 

1 2 3 4 5 

3 
Percebo que o preço cobrado pelas assessorias esportivas me inibem a 
utilizá-las 

1 2 3 4 5 

 

SECÇÃO 5 - Pense em todos os amigos ou parentes que utilizam ou já utilizaram serviços de 

assessoria esportiva e para cada pergunta selecione o número que representa a sua percepção 

sobre eles em relação aos provedores de serviços de assessoria esportiva. 
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1 
Percebo que se eu contratasse uma assessoria esportiva minha saúde 
estaria melhor 

1 2 3 4 5 

2 
Percebo que para melhorar minha qualidade de vida deveria contratar 
uma assessoria esportiva 

1 2 3 4 5 

3 
Percebo que se eu estagnasse nos meus resultados eu contrataria um 
serviço de assessoria esportiva  

1 2 3 4 5 

4 
Percebo que as pessoas que correm com orientação de um profissional 
têm mais disciplina do que eu que faço por conta própria 

1 2 3 4 5 

5 
Percebo que as pessoas que correm com orientação de um profissional 
são mais capazes de se superar do que eu que faço por conta própria 

1 2 3 4 5 
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APÊNDICE F – Freqüência relativa das respostas para serviço de salão de beleza 

 
Variável 1 2 3 4 5 

X1 EP1 – Utilizo serviços de tratamento de 
beleza 
(Exemplo: pintura de unha, depilação, 
sobrancelhas, “banho de lua”, 
bronzeamento artificial) 

2,8% 7,0% 25,9% 17,5% 46,9% 

X2 EP2 – Utilizo serviços de tratamento 
estético 
(exemplo: Limpeza de pele, drenagem 
linfática) 

30,8% 28,0% 25,9% 7,7% 7,7% 

X3 EP3 – Utilizo serviços de tratamento de 
cabelo 
(exemplo: Corte, alisamento, escova, 
tingimento, hidratação, “chapinha”, 
relaxamento) 

0,7% 7,0% 35,7% 25,2% 31,5% 

X4 EP4 – Percebo que meu conhecimento e 
habilidade em algum dos serviços acima 
é igual ou maior à dos profissionais de 
salão de beleza  

22,5% 35,2% 28,9% 12,7% 0,7% 

X5 EP5 – Arrisco fazer em minha casa 
alguns dos serviços do salão de beleza 
citados acima 

18,2% 24,5% 32,9% 15,4% 9,1% 

X6 EP6 – Percebo que minhas experiências 
passadas em outros serviços do salão de 
beleza me motivam a pensar em utilizar 
os outros serviços que nunca utilizei 

6,3% 21,0% 57,3% 11,9% 3,5% 

X7 CF1 – Meus gastos com salão de beleza 
impactam nas minhas economias 
mensais 

15,4% 31,5% 33,6% 16,1% 3,5% 

X8 CF2 – Percebo que o preço de alguns 
serviços no salão de beleza me inibem a 
utilizá-los 

12,6% 31,5% 44,8% 9,1% 2,1% 

X9 CF3 – Minhas economias mensais não 
permitem que eu utilize serviços que 
gostaria de utilizar no salão de beleza 

18,9% 24,5% 32,9% 16,1% 7,7% 

X10 CB1 – Procuro informações destes 
serviços que nunca utilizei 

2,1% 7,7% 22,4% 31,5% 36,4% 

X11 CB2 – Relatos positivos de minhas 
amigas ou parentes sobre estes serviços 
que nunca utilizei me motivam a pensar 
em utilizá-los 

1,4% 4,9% 23,8% 48,3% 21,7% 

X12 CB3 – Relatos negativos de minhas 
amigas ou parentes sobre estes serviços 
que nunca utilizei me reforçam a pensar 
em nunca utilizá-los 

2,8% 2,1% 16,1% 37,1% 42,0% 

X13 CB4 – Sinto-me mais confiante em 
utilizar serviços de salão de beleza, que 
nunca utilizei, após obter opiniões de 
outras pessoas 

2,1% 6,3% 19,6% 46,2% 25,9% 
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Variável 1 2 3 4 5 
Y1 IT1 – Qual é a sua intenção em utilizar 

novos serviços de salão de beleza 
8,4% 59,4% 25,2% 7,0% 0,0% 

Y2 IT2 – Percebo que contratarei serviços 
de beleza que ainda não utilizei 

28,0% 34,3% 19,6% 8,4% 9,8% 

Y3 EB1 – Percebo que fazer o serviço no 
salão de beleza me dá mais auto-estima 
do que eu fazê-lo em casa 

2,8% 7,7% 18,2% 37,1% 34,3% 

Y4 EB2 –A praticidade dos serviços do salão 
de beleza me motivam a eu não fazer os 
serviços sozinha em casa 

20,3% 23,1% 27,3% 19,6% 9,8% 

Y5 EB3 –Vou ao salão de beleza buscando 
momentos de relaxamento, distração ou 
de meditação 

6,3% 9,8% 30,1% 30,8% 23,1% 

Y6 EB4 –Percebo que as pessoas reparam 
mais após sair do salão de beleza do que 
quando faço o serviço sozinha em casa 

2,8% 7,7% 20,3% 37,1% 32,2% 

Y7 EB5 –Em geral vou ao salão de beleza 
por que os benefícios são maiores do 
que eu fazer o serviço em casa 

4,2% 14,7% 49,7% 26,6% 4,9% 

Y8 QP1 – O conhecimento que percebo que 
os profissionais do salão de beleza têm 
pode me motivar a contratar o serviço 
que nunca utilizei 

4,2% 14,7% 48,3% 27,3% 5,6% 

Y9 QP2 – Contrato o serviço do salão de 
beleza se percebo que o profissional não 
fará o que eu pedirei 

2,8% 5,6% 25,9% 33,6% 32,2% 

Y10 QP3 – O tratamento e a atenção inicial 
dispensada pelo profissional do salão de 
beleza me motivam a contratar o serviço 
que nunca utilizei 

2,8% 11,2% 38,5% 34,3% 13,3% 

Y11 QP4 – Os serviços que nunca utilizei em 
um salão de beleza me inspiram 
confiança  

16,2% 28,9% 43,7% 9,9% 1,4% 

Y12 QP5 – A qualidade que percebo no 
profissional do salão de beleza me 
motiva a contratar o serviço que nunca 
utilizei  

1,4% 9,2% 31,9% 37,6% 19,9% 

Y13 QP6 – A percepção que tenho do 
ambiente do salão de beleza me motiva 
a contratar o serviço que nunca utilizei 

2,8% 11,9% 39,9% 37,8% 7,7% 
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APÊNDICE G – Freqüência relativa das respostas para serviço de assessoria 

esportiva  

Variável 1 2 3 4 5 
X1 EP1 – Utilizo Academias de Ginástica 

(exemplo: Ginástica, Natação, Lutas 
marciais, Outras lutas) 

21,3% 20,6% 19,1% 13,5% 25,5% 

X2 EP2 – Utilizo serviços de professores ou 
profissionais de Educação Física 
(exemplo: Personal trainers, Professores 
de Tênis, Escola de Futebol) 

48,2% 18,4% 21,3% 6,4% 5,7% 

X3 EP3 – Utilizo Assessorias esportivas 
(exemplo: Técnicos de corrida, ciclismo, 
Triátlon) 

66,0% 17,7% 10,6% 4,3% 1,4% 

X4 EP4 – Percebo que meu conhecimento e 
habilidade em corrida, ciclismo ou triátlon 
é igual ou maior à dos profissionais que 
provêm o serviço de assessoria esportiva 

24,8% 21,3% 39,0% 9,9% 5,0% 

X5 EP5 – Arrisco fazer por conta própria as 
atividades de corrida, ciclismo ou triátlon 
sem nunca ter contratado qualquer 
profissional 

9,9% 7,1% 13,5% 32,6% 36,9% 

X6 EP6 – Percebo que minhas experiências 
passadas em outras atividades 
esportivas onde tive um profissional me 
orientando me motivam a pensar em 
contratar uma assessoria esportiva 

34,0% 14,9% 25,5% 16,3% 9,2% 

X7 CF1 – Atualmente percebo que o custo 
para contratar uma assessoria esportiva 
impactaria nas minhas economias 
mensais 

12,1% 19,1% 23,4% 19,1% 26,2% 

X8 CF2 – Algumas prioridades financeiras 
mensais (gastos com educação, 
moradia, carro, diversão) me inibem a 
contratar o serviço de assessoria 
esportiva 

10,6% 10,6% 30,5% 25,5% 22,7% 

X9 CF3 – Percebo que o preço cobrado 
pelas assessorias esportivas me inibem 
a utilizá-las 

12,1% 14,9% 19,9% 22,7% 30,5% 

X10 CB1 – Ouço meus amigos ou parentes 
relatarem sobre os serviços de 
assessoria esportiva que eles 
contrataram 

5,7% 16,3% 27,7% 27,0% 23,4% 

X11 CB2 – Relatos positivos de meus amigos 
ou parentes sobre as assessorias 
esportiva me motivam a pensar em 
utilizá-las 

9,2% 22,7% 31,2% 16,3% 20,6% 

X12 CB3 – Relatos negativos de meus 
amigos ou parentes sobre as assessorias 
esportiva me reforçam a pensar em não 
utilizá-las 

7,1% 7,8% 14,2% 22,0% 48,9% 

X13 CB4 – Sinto-me mais confiante em 
utilizar serviços de assessoria esportiva 
após obter opiniões de outras pessoas 

15,6% 9,9% 28,4% 31,9% 14,2% 
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Variável 1 2 3 4 5 
Y1 IT1 – Qual é a sua intenção em utilizar 

serviços de assessoria esportiva 
15,6% 56,0% 22,0% 6,4% 0,0% 

Y2 IT2 – Percebo que entre as minhas 
próximas prioridades de consumo está a 
contratação de serviços de assessoria 
esportiva 

21,3% 29,8% 30,5% 12,1% 6,4% 

Y3 EB1 – Percebo que se eu contratasse 
uma assessoria esportiva minha saúde 
estaria melhor 

10,6% 23,4% 31,9% 19,1% 14,9% 

Y4 EB2 – Percebo que para melhorar minha 
qualidade de vida deveria contratar uma 
assessoria esportiva 

9,9% 15,6% 27,0% 29,1% 18,4% 

Y5 EB3 – Percebo que se eu estagnasse 
nos meus resultados eu contrataria um 
serviço de assessoria esportiva  

10,6% 11,3% 18,4% 22,7% 36,9% 

Y6 EB4 – Percebo que as pessoas que 
correm com orientação de um 
profissional têm mais disciplina do que 
eu que faço por conta própria 

7,1% 14,2% 21,3% 19,1% 38,3% 

Y7 EB5 – Percebo que as pessoas que 
correm com orientação de um 
profissional são mais capazes de se 
superar do que eu que faço por conta 
própria 

17,7% 15,6% 33,3% 19,9% 13,5% 

Y8 QP1 – O conhecimento que percebo que 
os profissionais de assessoria esportiva 
têm me motiva a contratá-los 

74,5% 7,1% 8,5% 4,3% 5,7% 

Y9 QP2 – Contrataria o serviço de 
assessoria esportiva se percebesse que 
o profissional não tem experiência com 
atividade física 

5,7% 4,3% 8,5% 7,1% 74,5% 

Y10 QP3 – O tratamento e a atenção inicial 
dispensada pelos profissionais de 
assessoria esportiva me motivam a 
contratá-la  

14,9% 13,5% 27,0% 27,7% 17,0% 

Y11 QP4 – Percebo que os resultados 
obtidos pelos clientes através de 
assessorias esportivas me motivam a 
confiar no trabalho delas 

9,9% 12,8% 28,4% 24,8% 24,1% 

Y12 QP5 – Percebo que a qualidade que os 
profissionais de assessoria esportiva têm 
me motiva a contratá-la 

10,6% 14,2% 30,5% 27,0% 17,7% 

Y13 QP6 – A percepção que tenho do 
ambiente dos locais de treino e do 
suporte prestado no dia das provas pelas 
assessorias esportivas me motivam a 
contratá-la 

13,5% 17,7% 29,1% 24,1% 15,6% 
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APÊNDICE H – Confiabilidade das escalas 

Confiabilidade das escalas dos construtos exógenos para salão de beleza 

Itens 
Alpha se o 
item for 
excluído 

EXPERIÊNCIA PRÉVIA – 0,352 

X1 
EP1 – Utilizo serviços de tratamento de beleza 
(Exemplo: pintura de unha, depilação, sobrancelhas, “banho 
de lua”, bronzeamento artificial) 

0,300 

X2 
EP2 – Utilizo serviços de tratamento estético 
(exemplo: Limpeza de pele, drenagem linfática) 

0,265 

X3 
EP3 – Utilizo serviços de tratamento de cabelo 
(exemplo: Corte, alisamento, escova, tingimento, hidratação, 
“chapinha”, relaxamento) 

0,099 

X4 
EP4 – Percebo que meu conhecimento e habilidade em 
algum dos serviços acima é igual ou maior à dos 
profissionais de salão de beleza  

0,271 

X5 
EP5 – Arrisco fazer em minha casa alguns dos serviços do 
salão de beleza citados acima 

0,456 

X6 
EP6 – Percebo que minhas experiências passadas em 
outros serviços do salão de beleza me motivam a pensar em 
utilizar os outros serviços que nunca utilizei 

0,223 

 Exclusão de X4 e X5 0,604 
CONDIÇÃO FINANCEIRA – 0,603 

X7 
CF1 – Meus gastos com salão de beleza impactam nas 
minhas economias mensais 

0,677 

X8 
CF2 – Percebo que o preço de alguns serviços no salão de 
beleza me inibem a utilizá-los 

0,499 

X9 
CF3 – Minhas economias mensais não permitem que eu 
utilize serviços que gostaria de utilizar no salão de beleza 

0,216 

COMUNICAÇÃO BOCA-A-BOCA – 0,620 

X10 
CB1 – Procuro informações destes serviços que nunca 
utilizei 

0,529 

X11 
CB2 – Relatos positivos de minhas amigas ou parentes 
sobre estes serviços que nunca utilizei me motivam a pensar 
em utilizá-los 

0,424 

X12 
CB3 – Relatos negativos de minhas amigas ou parentes 
sobre estes serviços que nunca utilizei me reforçam a pensar 
em nunca utilizá-los 

0,710 

X13 
CB4 – Sinto-me mais confiante em utilizar serviços de salão 
de beleza, que nunca utilizei, após obter opiniões de outras 
pessoas 

0,462 
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Confiabilidade das escalas dos construtos exógenos para assessoria esportiva 

Itens 
Alpha se o 
item for 
excluído 

EXPERIÊNCIA PRÉVIA – 0,465 

X1 
EP1 – Utilizo Academias de Ginástica (exemplo: Ginástica, 
Natação, Lutas marciais, Outras lutas) 

0,418 

X2 
EP2 – Utilizo serviços de professores ou profissionais de 
Educação Física (exemplo: Personal trainers, Professores de 
Tênis, Escola de Futebol) 

0,316 

X3 
EP3 – Utilizo Assessorias esportivas (exemplo: Técnicos de 
corrida, ciclismo, Triátlon) 

0,387 

X4 
EP4 – Percebo que meu conhecimento e habilidade em 
corrida, ciclismo ou triátlon é igual ou maior à dos 
profissionais que provêm o serviço de assessoria esportiva 

0,425 

X5 
EP5 – Arrisco fazer por conta própria as atividades de 
corrida, ciclismo ou triátlon sem nunca ter contratado 
qualquer profissional 

0,530 

X6 

EP6 – Percebo que minhas experiências passadas em 
outras atividades esportivas onde tive um profissional me 
orientando me motivam a pensar em contratar uma 
assessoria esportiva 

0,330 

 Exclusão de X4 e X5 0,601 
CONDIÇÃO FINANCEIRA – 0,844 

X7 
CF1 – Atualmente percebo que o custo para contratar uma 
assessoria esportiva impactaria nas minhas economias 
mensais 

0,831 

X8 
CF2 – Algumas prioridades financeiras mensais (gastos com 
educação, moradia, carro, diversão) me inibem a contratar o 
serviço de assessoria esportiva 

0,788 

X9 
CF3 – Percebo que o preço cobrado pelas assessorias 
esportivas me inibem a utilizá-las 

0,722 

COMUNICAÇÃO BOCA-A-BOCA – 0,788 

X10 
CB1 – Ouço meus amigos ou parentes relatarem sobre os 
serviços de assessoria esportiva que eles contrataram 

0,687 

X11 
CB2 – Relatos positivos de meus amigos ou parentes sobre 
as assessorias esportiva me motivam a pensar em utilizá-las 

0,670 

X12 
CB3 – Relatos negativos de meus amigos ou parentes sobre 
as assessorias esportiva me reforçam a pensar em não 
utilizá-las 

0,826 

X13 
CB4 – Sinto-me mais confiante em utilizar serviços de 
assessoria esportiva após obter opiniões de outras pessoas 

0,733 
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Confiabilidade das escalas dos construtos endógenos para salão de beleza 

Itens 
Alpha se o 
item for 
excluído 

INTENÇÃO DE USO – 0,617 
Y1 IT1 – Qual é a sua intenção em utilizar novos serviços de 

salão de beleza 
- 

Y2 IT2 – Percebo que contratarei serviços de beleza que ainda 
não utilizei 

- 

EXPECTATIVA DE BENEFÍCIOS – 0,668 
Y3 EB1 – Percebo que fazer o serviço no salão de beleza me 

dá mais auto-estima do que eu fazê-lo em casa 
0,586 

Y4 EB2 –A praticidade dos serviços do salão de beleza me 
motivam a eu não fazer os serviços sozinha em casa 

0,648 

Y5 EB3 –Vou ao salão de beleza buscando momentos de 
relaxamento, distração ou de meditação 

0,592 

Y6 EB4 –Percebo que as pessoas reparam mais após sair do 
salão de beleza do que quando faço o serviço sozinha em 
casa 

0,558 

Y7 EB5 –Em geral vou ao salão de beleza por que os benefícios 
são maiores do que eu fazer o serviço em casa 

0,690 

QUALIDADE PERCEBIDA PREVIAMENTE – 0,736 
Y8 QP1 – O conhecimento que percebo que os profissionais do 

salão de beleza têm pode me motivar a contratar o serviço 
que nunca utilizei 

0,655 

Y9 QP2 – Contrato o serviço do salão de beleza se percebo que 
o profissional não fará o que eu pedirei 

0,778 

Y10 QP3 – O tratamento e a atenção inicial dispensada pelo 
profissional do salão de beleza me motivam a contratar o 
serviço que nunca utilizei 

0,667 

Y11 QP4 – Os serviços que nunca utilizei em um salão de beleza 
me inspiram confiança  

0,732 

Y12 QP5 – A qualidade que percebo no profissional do salão de 
beleza me motiva a contratar o serviço que nunca utilizei  

0,641 

Y13 QP6 – A percepção que tenho do ambiente do salão de 
beleza me motiva a contratar o serviço que nunca utilizei 

0,652 

 Exclusão Y9 e Y11 0,811 
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Confiabilidade das escalas dos construtos endógenos para assessoria esportiva 

Itens 
Alpha se o 
item for 
excluído 

INTENÇÃO DE USO – 0,606 
Y1 IT1 – Qual é a sua intenção em utilizar serviços de 

assessoria esportiva 
- 

Y2 IT2 – Percebo que entre as minhas próximas prioridades de 
consumo está a contratação de serviços de assessoria 
esportiva 

- 

EXPECTATIVA DE BENEFÍCIOS – 0,792 
Y3 EB1 – Percebo que se eu contratasse uma assessoria 

esportiva minha saúde estaria melhor 
0,729 

Y4 EB2 – Percebo que para melhorar minha qualidade de vida 
deveria contratar uma assessoria esportiva 

0,729 

Y5 EB3 – Percebo que se eu estagnasse nos meus resultados 
eu contrataria um serviço de assessoria esportiva  

0,723 

Y6 EB4 – Percebo que as pessoas que correm com orientação 
de um profissional têm mais disciplina do que eu que faço 
por conta própria 

0,760 

Y7 EB5 – Percebo que as pessoas que correm com orientação 
de um profissional são mais capazes de se superar do que 
eu que faço por conta própria 

0,801 

QUALIDADE PERCEBIDA PREVIAMENTE – 0,798 
Y8 QP1 – O conhecimento que percebo que os profissionais de 

assessoria esportiva têm me motiva a contratá-los 
0,823 

Y9 QP2 – Contrataria o serviço de assessoria esportiva se 
percebesse que o profissional não tem experiência com 
atividade física 

0,826 

Y10 QP3 – O tratamento e a atenção inicial dispensada pelos 
profissionais de assessoria esportiva me motivam a contratá-
la  

0,743 

Y11 QP4 – Percebo que os resultados obtidos pelos clientes 
através de assessorias esportivas me motivam a confiar no 
trabalho delas 

0,732 

Y12 QP5 – Percebo que a qualidade que os profissionais de 
assessoria esportiva têm me motiva a contratá-la 

0,723 

Y13 QP6 – A percepção que tenho do ambiente dos locais de 
treino e do suporte prestado no dia das provas pelas 
assessorias esportivas me motivam a contratá-la 

0,735 

 Exclusão Y8 e Y9 0,891 
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APÊNDICE I – Matrizes de correlação policórica 

 
Categoria de salão de beleza 
(extraído do LISREL 8.80) 
 
Correlation Matrix                   

  

                  Y1         Y2         Y3         Y4         Y5         Y6 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

       Y1      1.000 

       Y2      0.283      1.000 

       Y3      0.354      0.194      1.000 

       Y4      0.206      0.107      0.343      1.000 

       Y5      0.179      0.251      0.442      0.252      1.000 

       Y6      0.233      0.283      0.543      0.366      0.553      1.000 

       Y7      0.380      0.254      0.272      0.148      0.243      0.212 

       Y8      0.374      0.240      0.283      0.133      0.256      0.211 

       Y9      0.341      0.197      0.524      0.209      0.504      0.443 

      Y10      0.126      0.175     -0.004      0.095      0.190      0.110 

      Y11      0.194      0.041      0.221     -0.006     -0.045      0.012 

      Y12      0.327      0.301      0.283      0.177      0.282      0.208 

      Y13      0.243      0.317      0.160      0.014      0.203      0.068 

       X1      0.293      0.333      0.545      0.378      0.286      0.611 

       X2      0.211      0.307      0.138      0.195      0.158      0.319 

       X3      0.154      0.292      0.356      0.188      0.245      0.347 

       X4      0.026     -0.066     -0.054     -0.133     -0.243     -0.377 

       X5     -0.117     -0.069     -0.373     -0.170     -0.166     -0.427 

       X6      0.434      0.288      0.404      0.258      0.312      0.334 

       X7      0.053      0.012      0.074      0.168      0.264      0.215 

       X8     -0.092     -0.154     -0.202     -0.241     -0.177     -0.286 

       X9     -0.186     -0.220     -0.082     -0.156      0.012     -0.265 

      X10      0.380      0.244      0.205      0.110      0.160      0.286 

      X11      0.286      0.276      0.024      0.085      0.060      0.120 

      X12     -0.014      0.185      0.128     -0.115      0.099      0.101 

      X13      0.114      0.151      0.022     -0.110     -0.025     -0.061 

 

 Correlation Matrix                   

  

                  Y7         Y8         Y9        Y10        Y11        Y12 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

       Y7      1.000 

       Y8      1.000      1.000 

       Y9      0.341      0.353      1.000 

      Y10      0.409      0.402      0.135      1.000 

      Y11      0.255      0.258      0.124      0.224      1.000 

      Y12      0.547      0.548      0.180      0.536      0.143      1.000 

      Y13      0.334      0.339      0.143      0.563      0.207      0.723 

       X1      0.150      0.131      0.287      0.099      0.094      0.234 

       X2      0.205      0.217      0.193      0.181      0.052      0.327 

       X3      0.213      0.225      0.126      0.130      0.133      0.348 

       X4      0.002      0.021     -0.095      0.039      0.170      0.082 

       X5      0.036      0.039     -0.143     -0.052      0.034     -0.058 

       X6      0.536      0.537      0.316      0.183      0.024      0.394 

       X7      0.136      0.140      0.221      0.212     -0.015      0.073 

       X8      0.084      0.079     -0.130     -0.119     -0.146     -0.128 

       X9      0.178      0.171      0.009     -0.019      0.004     -0.050 

      X10      0.399      0.396      0.152      0.411      0.276      0.463 

      X11      0.337      0.337      0.108      0.347      0.254      0.414 

      X12      0.106      0.117      0.112      0.053     -0.061      0.193 
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      X13      0.191      0.204      0.223      0.158      0.403      0.186 

 

 Correlation Matrix                   

  

                 Y13         X1         X2         X3         X4         X5 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      Y13      1.000 

       X1      0.231      1.000 

       X2      0.181      0.442      1.000 

       X3      0.414      0.422      0.275      1.000 

       X4      0.069     -0.194      0.066      0.128      1.000 

       X5      0.015     -0.407     -0.286     -0.023      0.369      1.000 

       X6      0.277      0.222      0.006      0.371     -0.008      0.057 

       X7      0.070      0.134      0.004      0.157     -0.083     -0.029 

       X8     -0.095     -0.136     -0.235     -0.130      0.287      0.346 

       X9     -0.015     -0.265     -0.222     -0.183      0.144      0.264 

      X10      0.353      0.151      0.178      0.401      0.154      0.044 

      X11      0.489      0.091      0.113      0.308      0.058      0.117 

      X12      0.283      0.197      0.220      0.156     -0.175     -0.122 

      X13      0.405     -0.117      0.104      0.056      0.044      0.007 

 

 Correlation Matrix                   

  

                  X6         X7         X8         X9        X10        X11 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

       X6      1.000 

       X7      0.099      1.000 

       X8      0.016      0.068      1.000 

       X9     -0.006      0.313      0.562      1.000 

      X10      0.485      0.171      0.029     -0.019      1.000 

      X11      0.310      0.009      0.071     -0.101      0.537      1.000 

      X12     -0.059     -0.130     -0.039     -0.216      0.036      0.188 

      X13      0.007     -0.101     -0.024      0.006      0.290      0.456 

 

 Correlation Matrix                   

  

                 X12        X13 

            --------   -------- 

      X12      1.000 
     X13      0.299      1.000 
 

 

 

Categoria de assessoria esportiva 
(extraído do LISREL 8.80) 
 
Correlation Matrix                   

  

                  Y1         Y2         Y3         Y4         Y5         Y6 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

       Y1      1.000 

       Y2      0.504      1.000 

       Y3      0.279      0.395      1.000 

       Y4      0.369      0.483      0.717      1.000 

       Y5      0.249      0.513      0.530      0.620      1.000 

       Y6      0.274      0.313      0.545      0.500      0.488      1.000 

       Y7      0.202      0.498      0.322      0.284      0.500      0.320 

       Y8      0.266      0.238      0.547      0.507      0.468      0.742 

       Y9      0.225      0.197      0.113      0.347      0.351      0.249 
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      Y10      0.305      0.365      0.396      0.307      0.458      0.378 

      Y11      0.196      0.436      0.510      0.343      0.519      0.380 

      Y12      0.290      0.411      0.354      0.360      0.452      0.352 

      Y13      0.309      0.417      0.363      0.335      0.474      0.457 

       X1      0.054      0.184      0.200      0.119      0.178      0.115 

       X2     -0.086      0.145      0.158      0.122      0.172     -0.035 

       X3      0.202      0.216      0.128      0.178      0.177      0.092 

       X4     -0.189      0.056     -0.115     -0.007      0.118     -0.142 

       X5      0.040      0.060     -0.017      0.093      0.105      0.113 

       X6      0.150      0.418      0.291      0.372      0.334      0.250 

       X7      0.145      0.281      0.352      0.241      0.309      0.245 

       X8     -0.006      0.181      0.336      0.114      0.228      0.275 

       X9      0.206      0.284      0.298      0.152      0.258      0.248 

      X10      0.129      0.472      0.352      0.227      0.297      0.229 

      X11      0.225      0.504      0.383      0.223      0.455      0.308 

      X12     -0.018      0.132      0.015     -0.017      0.092      0.095 

      X13      0.191      0.545      0.387      0.298      0.461      0.337 

 

 Correlation Matrix                   

  

                  Y7         Y8         Y9        Y10        Y11        Y12 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

       Y7      1.000 

       Y8      0.261      1.000 

       Y9      0.210      0.442      1.000 

      Y10      0.610      0.220      0.176      1.000 

      Y11      0.593      0.377      0.142      0.652      1.000 

      Y12      0.643      0.176      0.233      0.757      0.779      1.000 

      Y13      0.589      0.225      0.161      0.711      0.707      0.793 

       X1      0.203     -0.021     -0.118      0.236      0.180      0.249 

       X2      0.061      0.023      0.185      0.109      0.139      0.014 

       X3      0.179      0.099      0.419      0.133      0.171      0.218 

       X4      0.071     -0.023      0.254     -0.046      0.044      0.014 

       X5      0.038      0.022      0.001      0.128      0.162      0.161 

       X6      0.605      0.202      0.393      0.481      0.453      0.479 

       X7      0.242      0.400     -0.023      0.094      0.268      0.097 

       X8      0.220      0.269     -0.217      0.105      0.292      0.217 

       X9      0.143      0.226     -0.078      0.026      0.249      0.185 

      X10      0.452      0.144      0.129      0.352      0.408      0.369 

      X11      0.511      0.248      0.147      0.466      0.526      0.526 

      X12      0.236      0.126      0.243      0.203      0.171      0.133 

      X13      0.587      0.290      0.193      0.529      0.529      0.508 

 

 Correlation Matrix                   

  

                 Y13         X1         X2         X3         X4         X5 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      Y13      1.000 

       X1      0.213      1.000 

       X2      0.073      0.250      1.000 

       X3      0.096      0.041      0.567      1.000 

       X4     -0.080     -0.058      0.299      0.088      1.000 

       X5      0.053      0.074     -0.280     -0.255      0.170      1.000 

       X6      0.455      0.187      0.463      0.375      0.064     -0.049 

       X7      0.041      0.098      0.074     -0.021     -0.027      0.125 

       X8      0.157      0.058      0.030     -0.057      0.185      0.172 

       X9      0.167     -0.060      0.041      0.025      0.084      0.012 

      X10      0.403      0.257      0.185      0.124      0.244     -0.113 

      X11      0.541      0.273      0.133      0.146      0.116     -0.125 

      X12      0.102      0.127      0.098      0.166      0.120     -0.107 
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      X13      0.512      0.138      0.113      0.145      0.091     -0.039 

 

 Correlation Matrix                   

  

                  X6         X7         X8         X9        X10        X11 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

       X6      1.000 

       X7      0.161      1.000 

       X8      0.118      0.719      1.000 

       X9      0.119      0.626      0.776      1.000 

      X10      0.304      0.175      0.163      0.179      1.000 

      X11      0.300      0.219      0.193      0.227      0.807      1.000 

      X12      0.298      0.036      0.094      0.066      0.397      0.452 

      X13      0.408      0.228      0.189      0.191      0.604      0.594 

 

 Correlation Matrix                   

  

                 X12        X13 

            --------   -------- 

      X12      1.000 

      X13      0.450      1.000 
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APÊNDICE J – Resultados dos modelos estruturais 

 

Resultados de ajuste para modelo de Dorsch, Grove e Darden (2000) na categoria 
de salão de beleza 
 

sbtes.lpj 

Degrees of Freedom = 60 

Minimum Fit Function Chi-Square = 61.633 (P = 0.417) 

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1.633 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 24.434) 

  

Minimum Fit Function Value = 0.434 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0115 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.172) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0138 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0536) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.925 

  

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.871 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.859 ; 1.031) 

ECVI for Saturated Model = 1.282 

ECVI for Independence Model = 4.126 

 
Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom = 559.925 

Independence AIC = 585.925 

Model AIC = 123.633 

Saturated AIC = 182.000 

Independence CAIC = 637.442 

Model CAIC = 246.482 

Saturated CAIC = 542.619 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.890 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.996 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.685 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.997 

Incremental Fit Index (IFI) = 0.997 

Relative Fit Index (RFI) = 0.857 

  

Critical N (CN) = 204.624 

  

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.155 

Standardized RMR = 0.145 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.969 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.953 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.639 
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Resultados de ajuste para modelo de Dorsch, Grove e Darden (2000) na categoria 
de assessoria esportiva 
 
 
aetes2.lpj 

Degrees of Freedom = 60  

Minimum Fit Function Chi-Square = 41.792 (P = 0.965)  

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0  

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 0.0)  

 

Minimum Fit Function Value = 0.299  

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0  

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0)  

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0  

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0)  

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00  

 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.871  

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.871 ; 0.871)  

ECVI for Saturated Model = 1.300  

ECVI for Independence Model = 8.272  

 

Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom = 1132.064  

Independence AIC = 1158.064  

Model AIC = 103.792  

Saturated AIC = 182.000  

Independence CAIC = 1209.398  

Model CAIC = 226.204  

Saturated CAIC = 541.337  

 

Normed Fit Index (NFI) = 0.963  

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.022  

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.741  

Comparative Fit Index (CFI) = 1.000  

Incremental Fit Index (IFI) = 1.017  

Relative Fit Index (RFI) = 0.952  

 

Critical N (CN) = 297.068  

 

 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.183  

Standardized RMR = 0.130  

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.980  

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.970  

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.646 
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Resultados de ajuste para modelo proposta nesta dissertação na categoria de salão 
de beleza 
 
 
sbwft7.lpj 

Degrees of Freedom = 160  

Minimum Fit Function Chi-Square = 176.246 (P = 0.000)  

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 67.246  

90 Percent Confidence Interval for NCP = (34.849 ; 107.557)  

 

Minimum Fit Function Value = 1.241  

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.474  

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.245 ; 0.757)  

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0659  

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0475 ; 0.0834)  

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.0753  

 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.861  

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.633 ; 2.145)  

ECVI for Saturated Model = 2.155  

ECVI for Independence Model = 85.775  

 

Chi-Square for Independence Model with 136 Degrees of Freedom = 12145.990  

Independence AIC = 12179.990  

Model AIC = 264.246  

Saturated AIC = 306.000  

Independence CAIC = 12247.358  

Model CAIC = 438.611  

Saturated CAIC = 912.315  

 

Normed Fit Index (NFI) = 0.985  

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.993  

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.790  

Comparative Fit Index (CFI) = 0.994  

Incremental Fit Index (IFI) = 0.994  

Relative Fit Index (RFI) = 0.982  

 

Critical N (CN) = 118.838  

 

 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.194  

Standardized RMR = 0.188  

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.987  

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.982  

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.703 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

254

Resultados de ajuste para modelo proposta nesta dissertação na categoria de 
assessoria esportiva 
 
 

aewft7.lpj 

Degrees of Freedom = 160  

Minimum Fit Function Chi-Square = 190.378 (P = 0.000)  

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 81.378  

90 Percent Confidence Interval for NCP = (46.907 ; 123.711)  

 

Minimum Fit Function Value = 1.360  

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.581  

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.335 ; 0.884)  

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0730  

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0554 ; 0.0900)  

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.0176  

 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.988  

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.742 ; 2.291)  

ECVI for Saturated Model = 2.186  

ECVI for Independence Model = 295.803  

 

Chi-Square for Independence Model with 136 Degrees of Freedom = 41378.420  

Independence AIC = 41412.420  

Model AIC = 278.378  

Saturated AIC = 306.000  

Independence CAIC = 41479.549  

Model CAIC = 452.124  

Saturated CAIC = 910.160  

 

Normed Fit Index (NFI) = 0.995  

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.998  

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.798  

Comparative Fit Index (CFI) = 0.998  

Incremental Fit Index (IFI) = 0.998  

Relative Fit Index (RFI) = 0.994  

 

Critical N (CN) = 108.554  

 

 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.385  

Standardized RMR = 0.252  

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.996  

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.994  

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.709 
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ANEXO A – Questionário de intenção de uso de categoria de serviço proposto em 

Dorsch, Grove e Darden (2000) 
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ANEXO B – Questionário de Flynn, Goldsmith e Eastman (1996) 

 

 

 


