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1. INTRODUÇÃO 

A universalização da telefonia fixa e móvel no Brasil foi impulsionada, 

principalmente, pela privatização das empresas que formavam o Sistema 

T elebrás, em julho de 1998. Segundo dados da ANATEL- Agência Nacional de 

Telecomunicações, o Brasil, em menos de 1 O anos (de 1994 a 2003), partiu do 

patamar de 13,3 milhões de telefones fixos instalados, para 49,3 milhões em 

abril de 2003, atingindo o índice de 28,5 acessos fixos para cada 100 

habitantes. No caso da telefonia móvel o salto foi ainda mais surpreendente, de 

800 mil acessos móveis em 1994, para 45,5 milhões de acessos móveis em 

2003. 

Como já acontecia nos países desenvolvidos, o telefone transformou-se numa 

das tecnologias mais significativas na vida das empresas e pessoas, não pela 

novidade, mas pela sua facilidade de obtenção e uso. Não é de surpreender, 

então, que essa ferramenta seja considerada no marketing de quase todas as 

empresas e desempenhe, para muitas, um papel estratégico no relacionamento 

com seus clientes (BOYD, 1996). Ou seja, o telefone combinado com 

modernas tecnologias de comunicação transformou-se numa poderosa mídia 

de marketing: o cal/ center marketing ou telemarketing (PRABHAKER, 

SEEHAN E COPPETI, 1997). 

1 .1 A atividade de telemarketing 

A atividade de Telemarketing, numa definição abrangente, compreende os 

serviços de atendimento telefônico ao consumidor, os chamados SAC's; o 

atendimento telefônico de campanhas promocionais, conhecido como 

telemarketing receptivo; e o telemarketing ativo, através do qual as empresas 

contatam seus prospects ou clientes para efetuar pesquisas, atualização 

cadastral, venda, etc. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de 

Telemarketing (ABT) o segmento fechou 2002 com 465 mil postos de trabalho; 
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só as empresas prestadoras de serviços em telemarketing, que respondem por 

cerca de 35% do volume de negócios do setor, registraram faturamento da 

ordem de R$ 1,6 bilhão (ABT, 2003). 

Nos Estados Unidos esse crescimento, que experimentamos agora no Brasil, 

teve o seu auge na década de 90, e movimentava no ano 2000 

impressionantes US$ 80 bilhões (PRABHAKER, SEEHAN E COPPETT, 1997). 

O telemarketing é utilizado nas mais variadas aplicações e permeia as 

estratégias de marketing das empresas americanas. Obviamente é objeto de 

estudo de vários autores de administração, psicologia, sociologia e outros 

ramos das ciências sociais, tais como Bencin (1989), Roman (1976), Sobczak 

(1989), Stevens (1991) e Wooden (1989) conforme observam Nancarrow e 

Penn (1998). 

Nossa percepção, pela. experiência de 20 anos na área de marketing direto, 

sendo os dez últimos como sócio atuante de uma empresa de telemarketing, é 

que as empresas brasileiras seguirão o mesmo caminho que as empresas 

americanas: esse canal de comunicação deverá continuar crescendo em 

volume, sofisticação e qualificação. 

Em linhas gerais, conforme observa Boyd (1996) o telemarketing pode ser 

utilizado em várias atividades estratégicas de marketing, tais como: 

.Serviço de· Atendimento a Clientes: atendimento a reclamações, suporte 

técnico para produtos e serviços e disseminação de informações; 

. Telemarketing Receptivo: recepção de pedidos, cadastramento de clientes 

potenciais, venda de acessórios, enfim atividades estimuladas por outros 

canais; 

. Telemarketing Ativo: vendas de produtos e serviços, retenção e renovação de 

clientes, serviços pós-venda e pesquisas de marketing. 



12 

Cada contato efetivado com o cliente, seja receptivo ou ativo, é uma 

oportunidade para a empresa construir lealde, identificar melhor as 

necessidades desses clientes, efetuar vendas cruzadas, etc. (PRABHAKER, 

SEEHAN E COPPETT , 1997). 

1.2 Objetivos 

Nosso intuito neste trabalho é analisar aquelas atividades que se caracterizam 

pela iniciativa da empresa em contatar seus clientes, atividade conhecida no 

Brasil como telemarketing ativo. Em busca de evidências, monitoramos a 

gravação de vários contatos efetuados pela nossa empresa, em diversas 

operações. Por exemplo: a atualização cadastral de ex-:consorciados de um 

consórcio de automóveis. O aspecto inusitado é que o intuito dessa atualização 

era a necessidade de devolução de valores residuais para os clientes. Outra 

operação monitorada destinava-se a informar os clientes, de uma instituição 

financeira, do término da carência de um título de capitalização e da 

disponibilidade do valor para resgate. 

Nesses contatos observamos que a reação dos clientes variava da alegria, à 

incredibilidade; da total "abertura" ao contato à insegurança de atualizar os 

dados cadastrais (devido ao receio de estar sendo vítima de um "golpe"); do 

aceite incondicional, ao valor informado, ao questionamento sistemático dos 

motivos daquela devolução. 

Outra constatação importante que fizemos diz respeito ao desempenho dos 

operadores de telemarketing frente às reações dos clientes. Notamos que a 

habilidade do operador em responder a essas reações . parece influenciar · 

diretamente o resultado do contato. 

O aspecto fundamental que buscamos esclarecer é como se dá a agregação 

ou sacrifício de "valor'' nesses contatos: se cada contato é uma oportunidade 

para a empresa construir lealdade, é primordial que isso seja percebido pelo 

·; 
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cliente de forma positiva, independ~ntemente do "sucesso" relativo ao 

cumprimento do objetivo imediato da ligação. Santos (1997) observou que as .. 

ações empreendidas pelas empresas podem criar e paradoxalmente até 

mesmo destruir valor. "Isto é, em muitas situações as empresas nos esforços 

feitos ha aproximação a seus clientes no mercado acabam provocando 
. . . 

justamente o oposto, acabam se distanciando mais e mais deles" (SANTOS, 

1997, P.25} 

1.3 ·Justificativa da escolha do tema 

Carneiro (2001) estudou o impacto de sistemas de atendimento eletrônico na 

satisfação de clientes e justificou assim a importância do tema : 

[. .. ] Um outro ponto importante é que as empresas, ao se 
valerem de · sistemas . de atendimento eletrônico, se 
afastam do relacionamento direto e interpessoal corri o 
cliente deixando de obter, mesmo que de forma subjetiva, 
importantes indícios do nível de satisfação do cliente com 
o seNiço. (CARNEIR0,2001, P. 9). 

Constatamos que as empresas brasileiras também deixam ·de obter esses 

. "indícios do nível de satisfação do cliente", mesmo em operações de 

relacionamento pessoal, como é o caso do telemarketing ativo. Nos anexos I e 

11 apresentamos os relatórios normalmente utilizados para apuração de 

desempenho e qualidade, baseados na empresa TMKT-TELEMARKETING, 
. . 

uma das pioneiras na terceirização desse serviço no Brasil. Podemos observar 

que o desempenho dessas operações é normalmente medido através de 

estatísticas (do canal), tais como: numero de ligações realizadas, contatos 

efetivos, quantidade de sucessos (vendas, pesquisas ou cadastramentos 

efetuados). Outra avaliação rotineira é feita através da monitoração do· 

operador, pela supervisão ou monitoria, mas o intuito principal é avaliar as 

habilidades do operador: comunicação, interesse, postura, etc. 
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Como vimos, a importância do telefone no marketing das empresas deverá 

aumentar na mesma proporção que aumenta o número de pessoas com 

acesso a telefones fixos e móveis. A disponibilidade de tecnologia aliada à 

simplicidade de sua utilização permite as empresas beneficiar-se dessa 

ferramenta, aumentando o retorno de suas campanhas e agilizando os 

processos operacionais. É de suma importância, no entanto, que os gerentes 

de marketing possam mensurar como essas atividades estão agregando valor 

ao relacionamento com os clientes. 

Para as empresas de prestação de serviço de telemarketing é interessante 

disponibilizar aos seus contratantes o feedback obtido nas operações. Por mais 

que existam motivos peculiares a cada organização, certos fatores são comuns 

às empresas terceirizadoras, no que concerne às expectativas destas quando o 

assunto é o contato dos seus clientes por meio de um cal/ center terceirizado. 

Expectativa, neste contexto, é a base para avaliação do serviço, ou seja, a 

comparação entre o que as empresas esperam com o que recebem ao 

terceirizar o atendimento telefônico. As empresas, na sua grande maioria 

buscam acessibilidade e confiabilidade; qualidade no atendimento; flexibilidade; 

aumento nas vendas, retenção e fidelização; e por último e mais importante, 

informações que extrapolem os indicadores operacionais (GONÇALVES, 

2002). 

O contato de telemarketing envolve duas pessoas, o operador e o cliente. É 

importante entender como se dá essa relação de várias perspectivas. As 

empresas podem, de posse desse entendimento, desenhar processos e educar 

tanto operadores quanto clientes para melhorar a qualidade desses contatos. 

Pretendemos neste estudo, pesquisar e avaliar uma metodologia para 

mensuração da qualidade do contato entre os operadores de telemarketing e 

os clientes do ponto de vista dos operadores. Os resultados podem ser 

utilizados na complementação das "planilhas de monitoração", objetivando que 

monitores e supervisores possam capturar indícios do nível de satisfação dos 

clientes. 
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1.3.1 A relevância da visão dos operadores 

Considerando à prestação de serviços de forma abrangente destacamos que 

as pessoas que mantém contato com clientes, seja numa loja, restaurante ou 

banco constituem-se em importante fonte de informação sobre esses clientes. 

Bitner, Bomm e Mohr (1994) sugeriram que existem duas formas de utilizar o· 

conhecimento desse pessoal sobre os consumidores para melhorar o serviço: 

(1) Esse conhecimento é utilizado pelos próprios funcionários para melhorar a 

interação com os consumidores e (2) Esse conhecimento é utilizado pela 

empresa na tomada de decisões. 

Na área de telemarketing observamos que a evolução tecnológica no 

tratamento das informações e nos equipamentos de atendimento automático 

permite que uma grande variedade de ligações telefônicas, cuja interação 

resume-se, por exemplo, a solicitações de manuais, coleta ou captura de 

informações e preenchimento de formulários de venda, não necessite de 

intervenção humana. Por outro lado, conforme observaram Nancarrow e Penn 

(1998), as ligações receptivas devem tornar-se mais complexas, com os 

. clientes requisitando exame e avaliação de opções menos comuns, tal como já 

acontece em muitas modalidades de telemarketing ativo. Para lidar com essas 

. situações as empresas necessitarão de operadores de telemarketing bem 

informados e experientes, que tenham competência para captar as 

necessidades dos clientes e direcionar o contato para um desfecho satisfatório, 

através da melhor interação com o cliente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A idéia de que as empresas bem sucedidas agregam valor para seus clientes 

não é nova, a questão que surge é como os clientes definem valor nos diversos 

mercados. Treacy e Wirsema (1993) observaram que no passado a avaliação 

do valor de um produto ou serviço era feita pelos clientes baseada em alguma 

combinação de qualidade e preço. Hoje esse conceito expandiu-se para incluir 

a conveniência da compra, o serviço pós-venda, garantia, assistência técnica, 

etc. ,além, é claro de, qualidade e preço. 

O foco do nosso estudo será baseado na definição de Santos (1997, p.25): "o 

valor de um produto ou serviço pode ser entendido como sendo a 

satisfação ou ganhos totais que um determinado cliente percebe existir e 

os recebe com a utilização efetiva do bem adquirido". Ele salienta ainda, 

que o valor existe a partir da ótica do indivíduo e que cada indivíduo tem uma 

forma própria para atribuir valor a algo que o interessa. 

Para fins do nosso objeto de estudo, vamos procurar nos concentrar no campo 

de marketing, onde a definição de valor é tipicamente definida pela 

perspectiva do consumidor. A definição mais comum sobre valor na literatura 

de marketing é a taxa ou a relação de ganho total de benefícios recebidos 

menos o total de sacrifícios. (PATTERSON E SPRENG, 1997). 

O objetivo principal de nosso trabalho é esclarecer como os contatos de 

telemarketing ativo estão proporcionando valor para os clientes contatados. Isto 

é, se o sacrifício percebido por eles para atender a ligação, é suplantado pelos 

benefícios obtidos ou percebidos na mesma oportunidade. Como já 

mencionado, observamos que o desempenho do operador na interação com o 

cliente durante o contato é fator importante na satisfação ou insatisfação do 

cliente. Portanto, sendo mais específicos, objetivamos compreender melhor as 

fontes que proporcionam essa satisfação ou insatisfação. 



Nas últimas décadas muitas empresas de serviços ou orientadas para serviços 

desenvolveram algum tipo de pesquisa para medir a satisfação dos seus 

clientes (Zifko-Baliga,1995). Basicamente existem duas formas para fazer isso: · 

uma delas é determinar como os clientes são satisfeitos com o serviço ou 

produto oferecido; outra é examinar como esses clientes percebem a qualidade 

do serviço oferecido. Um cliente que recebe uma informação pelo 

telemarketing, pode perceber qualidade no contato mas não ficar satisfeito corri 

a informação recebida. Zifko-Baliga (1995) afirma que um erro comum 

cometido pelas empresas é conduzir estudos de satisfação pensando em medir 

qualidade e vice-versa. Embora exista relação entre os dois temas, não está 

claro de que natureza é essa relação. Em estudos conduzidos pelo "The 

lnstitute for Quality Center'' em· Hudson, Ohio, na área de seguro de saúde, 

eles têm visto casos em que o nível de qualidade percebida da empresa 

decresce enquanto que o nível de satisfação permanece constante. Zifko

Baliga (1995) conclui então que o que o setor de saúde deve começar a 

mensurar é valor 

Pretendemos revisar a literatura em busca dos conceitos mais recentes sobre 

valor e satisfação, abrangendo também . as metodologias de mensuração da 

qualidade em serviços. A partir daí buscaremos ressaltar os trabalhos que 

tratem com mais especificidade da interação entre os clientes e os funcionários 

. das empresas de serviço, visando estabelecer as bases para metodologia de 

pesquisa que iremos implementar. Finalmente, revisaremos alguns trabalhos 

afins, especificamente na área do "marketing direto", a qual. a atividade de 

telemarketing está inserida. 
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2.1 Valor Percebido 

Um dos estudos mais completos abordando os conceitos de percepção de 

valor, qualidade e sacrifício, foi elaborado por Zeithaml (1988), que procedeu a 

uma ampla revisão de autores e conduziu um experimento exploratório sobre 

qualidade e valor no mercado de bebidas. Baseada num modelo adaptado de 

Dodds e Monroe (1985), apresentado na figura 2.1, a autora estabelece uma 

visão geral do relacionamento entre os conceitos de preço, qualidade 

percebida e valor percebido. 

Figura 2.1 -Modelo de Valor Percebido de Zeithaml (1988) 

Atributos 
Intrínsecos 

Preço 
Obetivo 

Atributos Atributos 
Intrínsecos 

Fonte: Adaptação do Modelo de Valor Percebido- Consumer Perceptions of Price, Quality and 
Value: A means-end Model and Synthesis of Evidence, Zeithaml (1985, p.4 ). 

Esse modelo sugere que atributos intrínsecos, entendidos aqui como as 

características físicas ou tangíveis do produto ou serviço, e atributos 

extrínsecos ou intangíveis (através da qualidade percebida), têm influência 

direta sobre o valor percebido de um produto ou serviço. O modelo sugere 

I 



19 

ainda que o custo monetário e não monetário exercem, através do sacrifício 

percebido, influência inversa sobre a percepção de valor. Além disso, os 

valores pessoais, caracterizados por um elevado nível de abstração em relação 

aos atributos do produto teriam também influência direta no valor percebido 

pelo consumidor. 

Por exemplo, ao comprar uma cerveja, o consumidor atribui valor: ao sabor da 

cerveja (atributo intrínseco), à sua percepção de qualidade diante da marca da 

cerveja (atributo extrínseco). Considera ainda, a seu modo, o benefício da 

cerveja, variando desde uma forma de matar a sede até as sensações 

proporcionadas pelo seu teor alcoólico. Em contrapartida, ele deve 

desembolsar uma quantia em dinheiro (preço monetário) e demandar tempo, 

esforço e energia para buscar ou solicitar a cerveja (preço não monetário). 

Portanto Valor Percebido pode ser entendido, de uma forma geral, como a 

avaliação do consumidor sobre a utilidade de um produto baseado nas 

percepções do que está sendo recebido e do que está sendo dado. A 

percepção do que está sendo recebido varia de consumidor para consumidor, 

assim como o que está sendo dado em troca (sacrifício). Por exemplo, alguns 

consumidores estão preocupados somente com o gasto do dinheiro, outros 

com o tempo e com o esforço gasto para a aquisição. O valor representa uma 

troca entre os componentes recebidos e fornecidos. O consumidor terá 

propensão à compra, considerando que, a partir da sua percepção de valor, os 

benefícios recebidos são maiores do que o sacrifício. (ZEITHAML, 1988). 

2.1.1 Sacrifício Percebido 

No modelo de Zeithaml (1988), o conceito de preço percebido sob a 

perspectiva do consumidor é o que é dado ou sacrificado para se obter o 

produto. Os componentes de sacrifício percebido incluem fatores monetários e 

fatores não-monetários: fator monetário é o sacrifício do custo em dinheiro do 

produto ou serviço; fator não monetário é o sacrifício percebido pelos 
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consumidores em tempo, esforço ou energia, despendidos para encontrar o 

produto ou serviço desejado. 

2.1 .2 Qualidade Percebida 

Qualidade pode ser, de ·forma abrangente, definida como superioridade ou 

excelência. Portanto, qualidade percebida pode ser definida como o julgamento 

do consumidor sobre o desempenho do produto ou serviço. 

No modelo apresentado por Zeithaml (1988}, a qualidade percebida é: 

1) Diferente da qualidade objetiva :Para Zeithaml (1988) o termo 

qualidade objetiva aproxima-se do conceito de superioridade técnica, isto 

é, superioridade técnica e verificável em relação a alguns padrões ou a 

um padrão específico. Ela argumenta ainda que a qualidade objetiva pode 

não existir, uma vez que também é percebida por alguém, seja pelos 

consumidores ou gerentes ou pesquisadores; 

2) Um nível de abstração maior do que um atributo específico: A 

informação sobre um produto é retida na memória em vários níveis de 

abstração. Assim, os atributos de um produto estão num nível intelectual 

mais baixo do que o valor dele. A quantidade de tempo levada para se 

pagar, emocionalmente, por aquele produto adquire, nesse contexto, 

valores pessoais mais complexos para o consumidor. O que nos leva a 
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concluir que a qualidade percebida está num nível de abstração mais 

elevado; 

3) Uma avaliação global similar · à atitude: A atitude tem um 

componente cognitivo ou de conhecimento (percepção), um componente 

afetivo ou de sentimento (preferência ou disposição para comprar) e um 

componente de ação. Por esta visão, a qualidade percebida é similar à 

atitude (LIMA FILHO, 1999). 

4) Julgamento comparativo dentro um conjunto considerado pelo 

consumidor: As avaliações sobre qualidade, geralmente, ocorrem num 

contexto comparativo. A qualidade de um produto é avaliada como alta ou 

baixa, dependendo de sua excelência entre produtos ou serviços que são 

vistos como substitutos pelo consumidor (ZEITHAML, 1988). Segundo 

ela, os consumidores inferem qualidade de um produto ou serviço pelos 

recursos ou atributos que ele possui. 

Os atributos podem ser separados em atributos intrínsecos e extrínsecos. 

Os atributos intrínsecos envolvem a composição física do produto. Já os 

atributos extrínsecos são relacionados ao produto, mas não fazem parte 

do mesmo. 

A qualidade precisa ser entendida do ponto de vista do consumidor porque, 

para o consumidor, a qualidade de um produto ou serviço em particular é aquilo 

que ele percebe como sendo qualidade~ 

2.1.3 Importância do modelo de valor percebido na atividade de telemarketing 

Durante a elaboração deste trabalho, em março de 2003, o Governo Federal 

dos Estados Unidos aprovou o "Do-Not Call lmplemention Act", autorizando a 

agência reguladora das relações comerciais dos EUA, a Federal Trade 

Commission (FTC), a gerenciar a lista "Do Not Call" que vai funcionar em forma 

I 
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de um grande cadastro on fine, um site onde qualquer pessoa possa, de 

maneira fácil e totalmente gratuita, se inscrever para não receber chamadas 

telefônicas comerciais. Basicamente essas regras permitem que as empresas 

mantenham contatos com seus já clientes, do contrário deverão antes consultar 

o registro, sob pena de arcarem com pesadas multas no caso de contatos 

indesejados. A FTC , responsável pela administração do registro estimava que 

cerca de 60 milhões de pessoas inscreveriam-se na lista. (CHAKRA VORTY, 

2003). 

No Brasil a ABEMD, Associação Brasileira de Marketing Direto, preparava-se 

para lançar o cadastro "Não Quero Receber Ofertas". Diferente da lista 

americana a brasileira não será aberta apenas a consumidores que querem 

ficar livres de ligações comerciais. Valerá também para quem não quer ser 

abordado por mala direta ou e-mail marketing (ABEMD, 2003). 

O grande numero de. inscrições que ocorrem nessas listas demonstram que 

essas pessoas não estão percebendo valor nos contatos que recebem, isto é, 

na avaliação desses consumidores· a utilidade do que está sendo recebido 

nesses contatos não suplanta o sacrifício representado pelo incômodo que 

essas ligações proporcionam. 

Em repercussão à implantação dessas restrições Deighton (2003) publicou um 

ensaio no qual argumenta que a solução para os problemas de privacidade não 

virá apenas pela regulamentação, sugerindo que a privacidade é ao mesmo 

tempo um direito e um ativo, e que ganhos no campo da privacidade também 

representam um custo de identidade. Nossa identidade é um ativo na medida 

que as empresas valorizam essas informações e as utilizam para oferecer-nos 

benefícios. A solução estaria em repassar aos indivíduos uma parte do valor 

desse ativo. Ou seja, ao invés de proteger as pessoas impondo restrições às 

empresas de marketing direto, nós deveríamos capitalizar o valor das nossas 

informações pessoais em troca de alguma coisa de valor. E o que os 

consumidores ganhariam em troca de suas informações pessoais? Dinheiro 

talvez, ou descontos, ou atendimento diferenciado, talvez produtos feitos sob 

medida para nossas necessidades. (DEIGHTON, 2003). 
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Analisando a proposta de Deighton (2003) através do modelo de Zeithaml 

(1988), podemos argumentar que as empresas deveriam até mesmo oferecer 

valores monetários e não monetários para diminuir o sacrifício do consúmidor e 

equilibrar a relação de troca, resultando na permissão para o uso de suas· 

informações pessoais. 

Deighton (2003) afirma ainda que essas relações de troca já existem e que as 

tentativas crescentes de regulamentação da privacidade devem ajudar à 

explicitá-las. Os consumidores podem, por exemplo, proteger sua identidade 

não participando de programas de milhagem de companhias aéreas ou de 

cartões de afinidade de drogarias e supermercados, no entanto ao fazerem 

isso abrem mão de valores monetários, na forma de descontos e preços 

diferenciados e não-monetários tais como reconhecimento e serviços 

preferenciais. 

2.2 Satisfação 

Na definição de Kotler (1996, p.50}, "Satisfação é .o nível de sentimento de uma 

pessoa resultante da comparação do desempenho (ou resultado) de um 

produto em relação a suas expectativas". O nível de satisfação é então uma 

função da diferença entre o desempenho percebido e as expectativas. Existem 

três níveis de satisfação: se o desempenho ficar longe das expectativas o 

cliente estará insatisfeito; se o desempenho atender as expectativas o cliente 

estará satisfeito; se o desempenho superar as expectativas, o cliente estará 

altamente satisfeito, gratificado ou encantado. 

Segundo Oliver (1997, p.11 }, satisfação, de acordo com os etimologistas, é 

uma palavra derivada do Latim satis, que significa bastante e facere que 

significa fazer. Se tomássemos somente como base a etimologia, atingir a 

satisfação do cliente significaria, portanto, fazer o suficiente para atingir o ponto 

que ele considera suficiente ou bastante. 
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A definição proposta por Oliver (1997, p.13) concentra:-se no termo em inglês 

"fulfillmenf', que teria como tradução direta "preenchimento". Todavia, conforme 

proposto por Carneiro (2001 ), entenderemOs o termo como sendo um grau com 

que, numa experiência pela qual o consumidor passou, o objetivo ou desejo foi 

atingido. Assim, a definição proposta por Oliver (1997) seria de que a 

satisfação é a resposta obtida pelo consumidor, quanto ao grau com que seu 

objetivo ou desejo foi atingido numa experiência de consumo. É o julgamento 

de que um aspecto de um produto ou serviço, ou o próprio produto ou serviço, 

oferece (ou está oferecendo) um nível· prazeroso quanto comparado ao seu 

objetivo ou desejo de consumo, incluindo níveis baixo e altos. 

A satisfação seria uma função das expectativas e desejos anteriores, 

desempenho percebido e · a desconfirmação dessas expectativas 

(OUVE R, 1997), conforme modelo simplificado na Figura 2.2. 

Figura 2.2- Modelo de Expectativa e Desconfirmação (Oiiver, 1997) 

Expectativas 

·· . .. 
........... ·. 

. Desconfirmação 
Objetiva 

Desempenho 

Satisfação/ 
Insatisfação 

Fonte: Adaptado de Oliver (1997, p.120)- The Complete Expectancy Disconfirmation with 
Performance Model 

I 
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Vários pesquisadores sugeriram que um serviço de alta qualidade resulta em 

elevado nível de satisfação.(PARASURAMAN, ZEITHAML, E BERRY, 1985, 

1988). Outros, como Bitner, Bomm e Tetreault (1990) sugeriram que a boa 

qualidade do serviço leva a satisfação, e a satisfação do .cliente novamente 

eleva a avaliação da qualidade do serviço. 

Esse debate é reconhecido por Oliver (1997), como sendo um debate 

complexo. Para ele a satisfação prevaleceria num primeiro encontro, incluindo 

a satisfação com a qualidade, ou seja, no cUrto prazo a percepção de 

qualidade seria uma entrada da satisfação. No longo prazo, .a soma de 

repetidas experiências satisfatórias resultaria na percepção de qualidade 

(OLIVER, 1997) 

Neste estudo não nos aprofundaremos neste debate, porém consideramos 
. . . 

importante entender a relação entre Valor Percebido pelo Cliente e Satisfação 

do Cliente, na medida que pretendemos estabelecer se as ações de 

telemarketing ativo acrescentam valor ao relacionamento, levando a lealdade 

dos clientes. Esse assunto será então .discutido no próximo tópico. · 

2.3 Valor Percebido, Satisfação do Cliente e Lealdade. 

A discussão sobre o . relacionamento entre esses modelos é relativamente 

nova, e os vários autores que pesquisamos (PATTERSON E SPRENG, 1997; 

MCDOUGALL E LEVESQUE; 2000; EGGERTE E ULAGA, 2002; BUTCHER 

ET AL, 2001; BEl E CHIAO, 2001) reconhecem a complexidade do debate; 

Patterson e Spreng (1997), conduziram um estudo no contexto de serviços 

business-to-business, e segundo eles as evidências recolhidas atestam os 

conceitos de Lijander e Strandyk (1995) e Spreng et ai (1993), para os quais o 

Valor Percebido influencia o comportamento futuro do cliente através da 

Satisfação. Eles defendem que falhas no desempenho do serviço podem ser 

compensadas pela redução no sacrifício (preço do serviço), fazendo com que 
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esses clientes recebam menos do que o desempenho esperado mas ainda 

fiquem satisfeitos. 

McDougall e Levesque (2000), também consideram que o valor percebido 

contribui diretamente para a satisfação do cliente e esta, por sua vez, influência 

o comportamento futuro. Se isso não fosse verdade, poder-se-ia melhorar a 

satisfação do cliente através da melhoria da qualidade do serviço, 

independentemente do valor percebido pelo cliente. Eles defendem que "a 

qualidade e satisfação são constructos 1 diferentes, e que existe uma relação de 

causa e efeito entre eles, e que a qualidade percebida do serviço afeta o 

sentimento de satisfação o que, por sua vez, influência o comportamento de 

compra futuro". (MCDOUGALL E LEVESQUE, 2000, p.395). 

Bei e Chiao (2001 ), promoveram um estudo com 495 consumidores de 15 

centros de serviços automotivos e incluíram na análise a qualidade do produto 

pois, se segundo eles, a maioria das pesquisas realizadas enfatiza apenas a 

qualidade dos serviços. Os resultados sugerem o modelo, apresentado na 

Figura 2.3. 

A qualidade percebida do serviço afeta a lealdade do cliente através da 

satisfação, enquanto que a qualidade percebida do produto e o preço justo 

percebido têm efeito direto e indireto (através da satisfação) na lealdade do 

cliente. (BEl E CHIAO, 2001) 

Para este estudo vamos considerar, conforme argumentaram Eggert e Ulaga 

(2002), que satisfação do cliente e Valor percebido pelo cliente, são 

constructos diferentes que têm forte inter-relação. 

1 
Constructo- Termo que não pode ser observado por meio de significados diretos ou indiretos, mas que pode ser 

aplicado na base de observações. (ZALTMAN et al.,1982). É utilizado nas ciências sociais e na psicologia para 
designar um conceito sem uma definição precisa, mas que tem uma função dentro de uma teoria ou pesquisa. 
(www.eac.ufea.usp.br/metodologia/glos4.asp) 



Figura 2.3- Modelo de Bei e Chiao (2001) 

Qualidade 
Percebida 

do Produto 

Qualidade 
Satisfação Lealdade Percebida 

do Serviço do Cliente do Cliente 

Preço Justo 
Percebido 

Fonte: Adaptado de Sei e Chiao (2001, p.S)- A Practical Model for the Effects of Perceived 
Product Quality, Perceived Service Quality, and Perceived Price Fairness on Consumer 
Satisfaction and Loyalty 

2.3.1 O impacto do telemarketing na Satisfação e Lealdade 
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A Gênesys Telecommunications Laboratories (DYE, 2003), anunciou os 

resultados de uma pesquisa global, que ilustra . o alto nível de 

descontentamento que os clientes sentem ao se deparar com mau atendimento 

de cal/ center. A pesquisa, que contou com a participação de 2.367 pessoas de 

diferentes regiões do mundo, demonstra que os clientes identificam os agentes 

do cal/ center como a "cara" da companhia e baseiam suas decisões de 

compra e a lealdade para com a empresa de acordo com a qualidade do 

serviço que recebem, mais do que qualquer outro atributo que a empresa 

possua. De acordo com os resultados, mais da metade dos clientes 

entrevistados deixaram de realizar negócios com uma empresa a partir de uma 

experiência negativa com o cal/ center. 

I 
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Por outro lado, 76% dos clientes responderam afirmativamente que fariam 

compras em uma empresa a partir de uma boa experiência com o cal/ center. 

Além do impacto direto das experiências dos clientes com os cal/ centers na 

receita da empresa, os resultados ilustram a influência que o serviço exerce 

sobre a imagem da marca. Segundo dados levantados, 80% dos consumidores 

disseram que o atendimento ao cliente tem importância decisiva para influir na 

sua opinião sobre determinada empresa. 

Quando questionados sobre o que faz com que sejam leais a uma empresa, a 

maioria dos consumidores, cerca de 56%, respondeu que um bom serviço é o 

critério mais importante, seguido pelos que consideram o bom produto, com 

28%. O preço bom foi escolhido por 7% e uma marca confiável por 3%. 

Curiosamente, enquanto que "o bom serviço" ocupa o primeiro posto entre os 

fatores de lealdade, a soma de 85% dos entrevistados tiveram uma experiência 

ruim com um cal/ center. 

A pesquisa, encomendada pela Genesys e realizada por uma empresa 

independente via e-mail, foi dirigida a. 20 mil consumidores em todo o mundo. 

Foram respondidos 2.367 e-mails, o que implica em um total de 12% . Os 

entrevistados foram divididos por região e· se distribuem entre Ásia (18%), 

Europa e África (18%) e América (64%). (DYE, 2003). 

2.4 Mensurando a Qualidade em Serviços 

A definição conceitual de qualidade de serviços desenvolvida por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) tem sido largamente utilizada para 

comparar a excelência do encontro de serviços (OLIVER 1997). Bitner, Bomm 

e Tetreault (1990) propuseram a definição de "qualidade de serviços" como 

impressão geral do cliente relativa à superioridade/inferioridade das empresas 

e seus serviços. Eles observaram que na maioria dos serviços, o cliente 

formula sua percepção sobre a qualidade do serviço durante sua interação com 

o pessoal de linha de frente da empresa. Ou seja, a qualidade de serviços é 
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altamente dependente do desempenho dos funcionários. Bitner, Bomm e 

T etreault ( 1990) sugeriram ainda que tanto a qualidade dos serviços quanto a 

satisfação indicam a importância da qualidade da interação cliente/funcionário 

com na prestação de serviços. Salientam ainda, que um exame cuidadoso da 

escala de itens de cada dimensão da qualidade proposta por Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1985), revela que a maioria deles está diretamente 

relacionada coril a interação do elemento humano na entrega do serviço. 

O contato de telemarketing, embora diferente de um· ambiente de serviços 

tradicional, é basicamente uma interação humana. Vamos revisar, nos 

próximos tópicos, esses trabalhos. 

2.4.1 Os "gaps ... de serviços de Parasuraman, Zeithanil e Berry, (1985) 

Um dos estudos mais referenciados sobre a qualidade em serviços foi 

conduzido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985). Eles chegaram à 

conclusão de que a avaliação da qualidade de serviços pode ser descrita com 

base em dez dimensões. Entretanto, como muitas se sobrepõem, o cliente só é 

capaz de distinguir entre cinco delas: tangibilidade, confiabilidade, 

receptividade, garantia, e empatia. Essas dimensões podem ser definidas 

como: 

.Tanqibilidade: aspectos físicos (prédios), equipamentos e aparência do 

pessoal; 

.Confiabilidade: habilidade de desempenhar o serviço prometido com 

confiança e exatidão; 

.Receptividade: disposição para atender os clientes e presteza no 

atendimento; 

I 
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conhecimento e cortesia dos empregados e suas 

habilidades de inspirar confiança e segurança; 

cuidado e atenção individualizada que a empresa oferece 

aos seus consumidores 

Baseados nas cinco dimensões-padrão de atributos de qualidade, o modelo 

denominado SERVQUAL ou modelo de "gaps" de serviços, corno em geral 

conhecido, é uma tentativa de Parasuraman, Zeithaml e Berry · (1985), de 

estudar a percepção dos consumidores sobre a qualidade de serviços Para 

eles além da "qualidade percebida", que se dá por meio das dimensões técnica 

e funcional, há o aspecto da "qualidade esperada", que é função de quatro 

grupos básicos de fatores: comunicação com o mercado, imagem corporativa e 

da loja, propaganda boca-a-boca e necessidades do consumidor, além, 

obviamente, das experiências anteriores do cliente com o serviço (Figura 2.4); 

O "gap" numero 1 procura indicar se há um descasamento entre as 

expectativas do consumidor e as percepções destas expectativas por parte da 

organização. Por exemplo o objetivo de um contato com o cliente, no caso de 

uma operação de telemarketing ativo, pode ter sido definido pela empresa 

como meramente informativo, mas o cliente contatado deseja fazer alguma 

compra ou solicitar algum serviço. 

O "gap" numero 2 sinaliza que a organização teve dificuldades em elaborar a 

especificação de qualidade de serviço em consonância com suas percepções 

quanto às expectativas do consumidor. Por exemplo, a supervisão pode 

determinar que o tempo médio de um contato de uma campanha de 

telemarketing ativo deve ser de 5 minutos, mas o cliente espera ter mais tempo 

para obter mais detalhes sobre o serviço. 

/ 
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Figura 2.4- Modelo dos "Gaps" de Parasuraman, Zeithaml, Berry,(1985) 

propaganda necessidades experiências 
boca a boca pessoais anteriores 

l 
expectativa 
do serviço 

GAP5 ! 
serviço 

Cliente GAP1 percebido 

) ~ 

Empresa , serviço comunicação 
praticado com o cliente 

GAP3 1 GAP4 

; 

padrões da qualidade 
do serviço 

ií~ r GAP2 I 
j; 

percepção dos 
desejos · 

do cliente 

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985, p.45). A Conceptual Model of 
Service Quality an lts lmplications for Future Research 
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O "gap" numero 3 decorreria da entrega do serviço especificado em 

discordância das especificações de qualidade. Isso pode ser o resultado de 

uma especificação inatingível ou de pessoal inexperiente ou mal treinado por 

parte da empresa em elaborar especificações de qualidade de serviço da 

empresa. 

O "gap" numero 4 envolve a discrepância entre as comunicações externas da 

organização sobre o nível de qualidade dos seus serviços e a qualidade real 

dos serviços. 

O "gap" numero 5 é, na verdade, a resultante de qualquér um dos outros 

"gaps", ou seja, é a diferença entre a expectativa do serviço por parte do cliente 

e a qualidade percebida por ele. 

O modelo SERVQUAL, envolve 22 itens de medição, tocadas diretamente nas 

diferenças entre as expectativas e a percepção dos clientes quanto ao 

desempenho dos serviços. 

Kennedy e Young (1989), citados por Hayes (1996, p.11 ), entendem que para 

as organizações de apoio, as dimensões aplicáveis seriam disponibilidade, 

presteza, conveniência e pontualidade, definidas como: 

.Disponibilidade: o grau de facilidade com que o Cliente pode entrar em 

contato com o fornecedor; 

.Presteza: 

.Pontualidade: 

.Totalidade: 

o tempo para o fornecedor reagir à solicitação do 

cliente; 

a extensão com que o trabalho é realizado dentro do 

prazo determinado pelo cliente e/ou dentro do prazo 

negociado; 

a extensão com que o trabalho total é realizado; 
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a extensão com que o fornecedor utiliza 

comportamentos e modos profissionais enquanto 

trabalha com o cliente. 

As dimensões propostas por Kennedy e Young (1989), parecem ser mais 

adequadas para mensuração do serviço de telemarketing, pois nessas 

operações não há a presença física do cliente e do funcionário. 

Ligar a qualidade do atendimento· ao serviço é fundamental para a atividade de 

telemarketing ativo. É possível vender o serviço ou resolver o problema, mas 

mesmo assim perder o cliente. É por isso que cada contato entre um cliente e a 

empresa constitui um momento da verdade .. 

Definimos neste trabalho o momento da verdade como sendo o instante 

preciso em que o operador entra em contato com o cliente.· É com base nesse 

contato que se forma a opinião sobre. a qualidade do seu atendimento, o 

produto ou serviço. O modo como o operador lida com esse momento irá 

determinar como o cliente se sentirá em relação à empresa. 

2.4.2 Qualidade e Satisfação no Encontro de Serviços 

Bitner, Bomm e Tetreault (1990) conduziram estudos, através de pesquisas 

com os consumidores de estabelecimentos de serviços, com o objetivo de 

analisar as fontes de satisfação ou insatisfação nos encontros de serviços. 

Posteriormente Bitner, Bomm e Mohr (1994) repetiram o experimento, desta 

vez entrevistando os funcionários dos estabelecimentos de serviços. 

Nos dois casos eles utilizaram-se da Técnica do Incidente Crítico. Essa técnica 

consiste numa série de procedimentos para coletar observações do 

comportamento humano e classificá-los objetivamente, de tal forma que 

possam explicar problemas de ordem prática (FLANAGAN, 1954). Eles foram 

I 
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pioneiros na utilização da Técnica do Incidente Crítica em Serviços, a qual 

trataremos detalhadamente no item 2.4.2.3. 

2.4.2.1 O ponto de vista dos consumidores 

Bitner, Bomm e Tetreault (1990), observaram, através de exame cuidadoso das 

dimensões da qualidade de serviços, proposta Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985, 1988), detalhadas no tópico 2.6.1, que a maioria dos itens remetia 

diretamente a interação do elemento humano na entrega do serviço. 

O estudo de Bitner, Bomm e Tetreault, (1990), foi conduzido em três industrias 

de serviço distintas: aviação, hotelaria e restaurantes. O objetivo era identificar 

eventos muito satisfatórios ou muito insatisfatórios, cuja origem decorresse do 

comportamento dos funcionários de linha de frente. Foram conduzidas cerca de 

700 entrevistas com consumidores (aproximadamente metade de eventos 

satisfatórios e metade de eventos insatisfatórios), que responderam· a 

perguntas elaboradas de acordo com a técnica do incidente crítico. 

Os incidentes foram classificados em 3 grupos e 12 categorias, que 

apresentamos na Figura 2.1, pois segundo os próprios autores, elas são 

abrangentes o suficiente para serem utilizadas em outras categorias de serviço. 

Bitner, Bomm e Tetreault (1990), conseguiram demonstrar as fontes de 

satisfação, de insatisfação e ainda que os eventos causadores podem ser os 

mesmos, e dependem da reação e resposta dos funcionários quando eles 

ocorrem. 

O trabalho deles é citado como referência (HA YES, 1996; OUVE R, 199'7); para 

o estudo da utilização da TIC- Técnica do Incidente Crítico em serviços. 

/ 



Tabela 2.1 - Classificação de Grupos e Categorias de Encontros 

Grupo 1 - Funcionário responde por falha na entrega do serviço 
A: Reage a um serviço não disponível 
8: Reage a um atraso injustificado 
C: Reage a uma falha no serviço principal 

Grupo 2 - Funcionário responde a requisição dos consumidores 
A: Reage a necessidades "especiais" dos consumidores 
8: Reage a preferência dos consumidores 
C: Reage a erro, admitido, do consumidor 
D: Reage a problemas potenciais jávividos por outros 

Grupo 3 - Reações inesperadas e não solicitadas 
A: Atenção extremada ao consumidor 
8: Comportamento extraordinário do funcionário 
C: Comportamento no (ou fora) do contexto cultural 
D: Avaliação cognitiva 
E: Desempenho em circunstâncias adversas 

Grupo 4 -Comportamento problemático do cliente 
A: Estado de embriaguez 
8: Abuso físico ou verbal 
C: Resistência em seguir regras ou leis 
D: Consumidor não cooperativo 

Fonte: Adaptado de 8itner et ai (1990, p. 75) e 8itner et ai (1994, p.1 00) 

35 
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2.4.2.2 O ponto de vista dos funcionários 

Em 1994, Bitner, Bomm e Mohr, conduziram um novo estudo, desta vez para 

avaliar os encontros de serviços do ponto de vista dos funcionários. Eles 

argumentaram que existem situações em que o problema de qualidade é 

reconhecido pela empresa (i.e., funcionários) e consumidores, mas não há 

consenso sobre as causas do problema. Como o encontro de serviço envolve 

pelo menos duas pessoas, é importante entendê-lo a partir de múltiplas 

perspectivas. (BITNER, BOMM E MOHR, 1994). 

O principal propósito do estudo era examinar os encontros críticos de serviços 

na perspectiva dos funcionários de linha de frente e entender, no contexto dos 

mesmos três setores, que tipo de eventos e comportamentos os funcionários 

creditam como influenciadores na satisfação dos clientes. (BITNER, BOMM E 

MOHR, 1994). 

Os autores do estudo (BITNER, BOMM E MOHR, 1994) procederam a uma 

revisão teórica para justificar a importância da mensuração do encontro de 

serviços pela ótica dos funcionários. Segundo eles o pessoal de atendimento 

(frontline personneD é fonte de informação relevante sobre os consumidores. 

Ainda, segundo Bitner, Bomm e Mohr (1994), existem duas formas de utilizar o 

conhecimento desse pessoal sobre os consumidores para melhorar o serviço: 

(1) Esse conhecimento é utilizado pelos próprios funcionários para melhorar a 

interação com os consumidores e (2) Esse conhecimento é utilizado pela 

empresa na tomada de decisões. Primeiro, porque os funcionários modificam 

seu comportamento constantemente de acordo com o "feedback" que eles 

recebem dos consumidores. 

Parasuraman, Berry e Zeithaml (1990), encontraram evidências que abrir a 

comunicação entre funcionários de atendimento e a gerência, é importante 

para atingir a qualidade em serviços. Schneider e Bowen (1984), 

argumentaram que as empresas devem utilizar a informação obtida com o 
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pessoal de atendimento para a tomada de decisões estratégicas, 

especialmente decisões sobre novos serviços e modificações nos já existentes. 

A pesquisa foi conduzida utilizando-se a mesma técnica (TIC) e foram feitas as 

mesmas perguntas, sendo que foi solicitado aos funcionários que as 

respondessem tendo em vista a reação dos consumidores, ou seja, foi 

solicitado que eles tentassem se colocar no lugar dos consumidores. Foram 

feitas 77 4 entrevistas. 

A classificação dos incidentes teve como ponto de partida a codificação da 

pesquisa do estudo anterior (Bitner, Bomm e Tetreault, 1990). Apenas 11 % 

dos incidentes não puderam ser categorizados em nenhum dos três grupos, 

tendo sido criada uma quarta categoria, o Grupo 4, que pode ser visto na figura 

2.1 apresentada anteriormente. 

Apenas 3 incidentes, do total de 86, classificados nessa categoria puderam ser 

considerados satisfatórios, demonstrando que os funcionários tiveram 

problemas para lidar com as situações evidenciadas. 

Além do exame dos dados referentes às respostas dos funcionários, Bitner, 

Bomm e Mohr (1994) estavam particularmente interessados em compará-los 

com os resultados do estudo anterior. Resumimos abaixo os principais pontos, 

(na perspectiva do nosso estudo), de sua análise: 

1) Os estudiosos da chamada "Role and Script Theories" sugerem que 

consumidores e empregados em situações rotineiras, ou seja, naquelas 

em que as transações do serviço são conhecidas de ambos, irão 

expressar os mesmos pontos de vista e terão a mesma expectativa sobre 

a atuação de cada um no processo. O fato de que 89% dos incidentes 

com funcionários puderam ser enquadrados na classificação original (do 

estudo com consumidores) veio confirmar que nos setores pesquisados o 

efeito ocorre, pois funcionários e consumidores relataram, em geral, as 

mesmas fontes de satisfação ou insatisfação; 
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2) Entretanto, foram também observadas disparidades na classificação 

das diferenças, principalmente nos encontros insatisfatórios. Isso, em 

parte, pode ser explicado pela "Teoria da Atribuição"2
: existe a tendência 

das pessoas creditarem o sucesso para si mesmos e de negar a 

responsabilidade pelos fracassos, sendo que como os empregados são 

pagos para atender bem, a tendência a negar o fracasso seria maior; 

3) Segundo eles os estudo confirma as pesquisas prévias que indicaram 

que os empregados de atendimento podem ser boas fontes de 

informação sobre as atitudes dos consumidores, entretanto é preciso 

cuidado em generalizar, pois em outras categorias de serviços, onde os 

encontros de serviços são menos rotineiros, os funcionários podem não 

ter a mesma acurácia no seu julgamento das expectativas e satisfação 

dos consumidores. 

2.4.2.3 A Técnica do Incidente Crítico- TIC 

A Técnica do Incidente Crítico (TIC), considerada um método qualitativo, foi 

desenvolvida por Flanagan ( 1954) · para identificar comportamentos 

significativos, ou críticos, que contribuem para o sucesso ou falha em eventos 

onde haja interação humana. Ela foi utilizada inicialmente no treinamento 

militar, para seleção de pilotos, procedimentos de bombardeio e liderança em 

combate. A partir daí, vem sendo utilizada em marketing, por pesquisadores 

tais como Bitner, Bomm e Tetreault (1990), e Bitner, Bomm e Mohr, (1994), que 

adaptaram-na para identificar aspectos críticos do encontro de serviços. 

Oliver (1997) afirma que a TIC tem sido aplicada à satisfação com bastante 

sucesso. Cita ainda ele que, com o uso dessa técnica, os consumidores que 

tiveram uma experiência com algum produto ou serviço, são solicitados a 

descrever um encontro que tenha levado à satisfação ou insatisfação e explicar 

2 Bitner et ai (1994, p. 96) descreveram essa teoria citando Fisk e Taylor (1984). 
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porque eles sentiram de forma tal. Através desta técnica simples, segundo 

ainda Oliver (1997), as respostas podem ser categorizadas em características 

do produto ou serviço, sua entrega, características do pessoal de atendimento, 

ou mesmo entidades externas como experiências com aquisição de outros 

produtos ou serviços. 

Segundo Santos (1997) essa técnica é uma excelente alternativa para 

avaliação da qualidade em serviços, pois a qualidade é uma questão subjetiva 

e a prestação de serviços é, em grande parte um processo experimental. Outra 

vantagem apontada por ele é que ela pode fornecer uma completa e detalhada 

cobertura do que efetivamente acontece numa transação e contato do 

vendedor com o cliente. 

Através de entrevistas ou observações a TJC consiste no registro de eventos 

memoráveis que sejam causa do sucesso ou falha de uma tarefa específica. As 

descrições desses eventos e comportamentos são identificadas como 

incidentes críticos. Um incidente é definido como a observação de uma 

atividade humana, que possa ser isolada e completa em si mesmo. Um 

incidente crítico é aquele que contribui ou corrobora para que uma atividade 

seja executada em determinado jeito. No caso do encontro de serviços ele é 

definido especificamente para as interações humanas, entre cliente e 

funcionário, que são especialmente satisfatórias ou insatisfatórias. Ou seja, 

devem ser classificados somente aqueles incidentes memoráveis, porque 

foram particularmente satisfatórios ou insatisfatórios. (BITNER, BOMM E 

TETREAUL T, 1990). 

Para a operacionalização da pesquisa, Santos (1997) sugere um processo de 

dois passos e cinco estágios. O primeiro passo compreende 5 estágios: 

1) Determinação das atividades principais: definir claramente os objetivos, 

para que os participantes possam caracterizar os acontecimentos 

críticos; 

2) Desenvolvimento de um plano para a coleta de dados: examinar, 

preferencialmente com os funcionários envolvidos, qual o melhor 
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instrumento para a coleta de dados. Deve-se determinar também como 

e quando os dados serão coletados; 

3) Obtenção dos dados: preferencialmente · respostas escritas dos 

envolvidos no evento; 

4) Análise dos dados: Desenvolver uma sistemática para classificar os 

dados. Um juiz independente deve examinar parte dos dados obtidos, 

desenvolver .uma sistemáticéi e compará-la com a primeira. Espera-se a 

concordância de 75 a 85% nas categorias principais e um riível inferior 

- 60 a 70 % - nas categorias secundárias. 

5). lnte~pretação dos Resultados:· Elaborar . um · relatório detalhado, 

caracterizando claramente as categorias e os grupos que emergiram da 

fase anterior. 

o próximo passo é éi classificação dos incidentes críticos. o objetivo é de se 

tentar, segundo Hayes (1996), definir uma única frase para o grupo que 

englobe o significado de todos os incidentes nele contidos, que ele chama de 
. . 

item de satisfação. Após complementar este processo, para todos os incidentes 

críticos, teremos um conjunto .de grupos definidos por itens de satisfação ou . 

insatisfação semelhantes. 

Um exemplo de classificação e categorização pode ser visto. na Tabela 2.1, 

apresentada anteriormente, referente aos estudos conduzidos por Bitner, 

Bomm e Mohr (1994). 

2.5 Estudos relacionados 

Nossa busca por trabalhos relacionados, isto é, que procuram analisar a 

satisfação do consumidor diante de ações de telemarketing não foi muito 

· frutífero. Os livros editados, em geral de origem americana ou inglesa, não são 

de fácil acesso no Brasil. Além disso, como já observamos na prática do 

negócio, os livros parecem versar sobre os aspectos. internos e operacionais, 

tais como técnicas de vendas, técnicas de atendimento, utilização de 

I ;, 
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tecnologia nos processos operacionais e psicologia comportamental. A única 

dissertação que encontramos abordando o telemarketing, foi a dissertação de 

mestrado de Marquez, (2002), versando sobre os problemas psico-sociais da 

profissão de operador de telemarketing. 

Na busca de artigos especializados, através do sistema Proquest, encontramos 

o trabalho de Evans, Patterson e O'Malley (2001 ), que conduziram uma 

pesquisa na Inglaterra, para pesquisar a reação ao consumidor com o 

marketing direto, sendo que as empresas inglesas utilizam largamente o 

telemarketing ativo como mídia de marketing direto. Embora o atual estágio de 

desenvolvimento do setor no Brasil e, obviamente, da diferença do perfil da 

população, acreditamos que suas observações podem ser úteis para explicar 

fontes de satisfação ou insatisfação inerentes ao canal de contato. 

2.5.1 O "gap" entre o Marketing Direto e o Consumidor Direto 

Embora não seja nosso objetivo explorar as características específicas do 

canal marketing direto, ou da mídia telemarketing, torna-se imperativo abordar 

as dimensões que afetam o julgamento do consumidor. 

Pela ótica do consumidor, o marketing direto oferece uma série de benefícios 

substanciais em relação ao marketing tradicional, com a vantagem de ser mais 

conveniente (DARIAN, 1987) e oferecer maior possibilidade de escolhas 

(ROSENBERG E HIRSCHMAN, 1980; GEHRT E CARTER, 1992; GILLETT, 

1976). Entretanto existem desvantagens: a questão da privacidade é 

constantemente levantada, influenciando e exacerbando as opiniões dos 

consumidores a respeito do marketing direto (CESPEDES E SMITH, 1993; 

MILNE ET AL, 1996; MAYNARD E TAYLOR,1996). Embora exista um certo 

nível de risco percebido, existe, em contrapartida, crescente satisfação pelo 

consumo de bens por marketing direto (EVANS, PATTERSON E O'MALLEY , 

2001) 
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A Associação de Marketing Direto - DMA - do Reino Unido patrocinou um 

estudo conduzido por Evans, Patterson e O'Malley (2001), com a finalidade de 

demonstrar, através de pesquisas qualitativas, como os consumidores ingleses 

interagem com o marketing direto. Mais especificamente, para explorar como 

os consumidores utilizam as várias mídias de marketing direto, o que eles 

gostam e o que os deixa desconfortáveis. 

O estudo qualitativo foi elaborado em duas fases distintas. Inicialmente foi 

conduzida uma série de entrevistas em profundidade, objetivando o melhor 

entendimento dos valores desses consumidores, através de manifestações 

espontâneas. A segunda fase envolveu uma série de discussões de grupo com 

os consumidores. Os aspectos mais relevantes que os consumidores 

destacaram com relação à crescente atividade do marketing direto e 

telemarketing ativo foram: 

1) Sobre a utilidade do Marketing Direto: o benefício da conveniência foi 

claramente identificado, embora a maioria dos consumidores, salientou 

que "fazer negócios" por telefone é mais conveniente do que por mala 

direta. Os consumidores sinalizaram também um melhor entendimento 

dos benefícios da compra pela Internet. Entretanto, embora o marketing 

direto seja conveniente diante das restrições de tempo dos 

consumidores, foram evidenciados o desconforto com o recebimento de 

muitas malas diretas, ou muita atividade de telemarketing, remetendo a 

questão da invasão de privacidade. 

2) Consumidores pragmáticos. mas cínicos também: eles percebem o 

crescimento da atividade de marketing direto nos últimos anos. Alguns 

têm uma visão mais pragmática, outros são cínicos e existem os que 

estão muito infelizes. Os pragmáticos acreditam que esse crescimento é 

natural e demonstram conhecer a terminologia utilizada em marketing 

direto; acreditam ainda que as empresas podem proporcionar a eles 

mais informação, lembrança de suas necessidades e ofertas mais 

apropriadas. Os cínicos têm a percepção de que só recebem bobagens 

e que a sociedade está se tornando cada vez mais consumista. Outra 
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observação importante remete a um paradoxo - os consumidores 

querem receber ofertas relevantes e bem dirigidas, mas ao mesmo 

tempo não gostam de saber que as suas informações estão sendo 

manuseadas por terceiros. 

3) Irritação com ofertas irrelevantes: os consumidores apreciam receber 

ofertas que vão de encontro as suas necessidades e entendem que a 

personalização tem seus percalços, no entanto, demonstram muita 

irritação quando recebem uma grande quantidade de peças ou 

telefonemas que não lhes é pertinente. A situação piora pela repetição 

com que essas ações acontecem. 

Os tópicos mais importantes que emergiram das entrevistas em profundidade, 

foram identificados por Evans, Patterson e O'Malley (2001) como pertinentes 

aos conceitos de privacidade, relevância e controle. 

Privacidade 

Nem todos os respondentes demonstraram preocupação com a privacidade, e 

alguns sugeriram que malas-diretas ou ligações não solicitadas não 

incomodam. Entretanto, privacidade é um assunto que preocupa: a invasão do · 

espaço físico, representada pela intrusão do marketing direto em suas 

residências, irrita os consumidores; a privacidade de informação preocupa-os 

ainda mais. Com relação à informação houve reações diferentes: os 

pragmáticos, por exemplo, reconhecem que o conhecimento de ·suas 

informações pessoais melhora a relevância e pertinência dos contatos. Por 

outro lado, existem os que não admitem que suas informações pessoais sejam 

utilizadas pelas empresas e estes se recusam a fornecer detalhes pessoais 

quando requisitados. 

Relevância 
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A questão da privacidade aparece principalmente quando os respondentes 

percebem que estão sendo selecionados para receber informação irrelevante 

para eles. Como já mencionado, as reações variam de simples irritação ao 

impulso frenético de jogar fora. As respostas revelaram também que existem 

variedades quanto às dimensões de relevância. Foram identificadas quatro 

variedades: interesse, oportunidade, repetição e eficácia no processamento da 

informação. A relevância somente pode ser atingida com a melhoria na seleção 

dos consumidores, o que requer o uso de dados pessoais pelas empresas. 

Controle 

Tanto das entrevistas como nas discussões de grupo, o controle revelou-se 

como uma importante consideração dos consumidores. Na verdade, essa 

questão suplantou as preocupações com a privacidade e relevância. Os 

consumidores gostariam de pode influenciar no que devem ou não receber, ou 

receber ligações apenas quando solicitados. Algumas respostas demonstraram 

que esse sentimento pode encorajar o uso da Internet. 

Evans, Patterson e O'Malley (2001 ), sugerem que essa pesquisa revelou a 

existência de uma saudável, porém dissonante interação dos consumidores 

ingleses com o marketing direto, o que pode ser genericamente creditado à 

crescente e contínua conscientização dos consumidores. Existe, por um lado, 

um nível surpreendente de conhecimento manifestado pela utilização, por parte 

dos entrevistados, da terminologia de marketing e do claro entendimento do 

principio da comunicação dirigida. Por outro lado, eles manifestaram uma 

interpretação equivocada - a percepção de que existe um único banco de 

dados, onde todos os detalhes da nossa vida são armazenados. 

A Figura 2.5, adaptada de Evans, Patterson e O'Malley (2001 ), apresenta suas 

principais conclusões. Para eles, as reações dos consumidores diante do 

marketing direto são um amalgama de paradoxos. Esses paradoxos se 

constituem nos "gaps" existentes entre a atividade de marketing direto e a 

percepção dos consumidores quanto a essa atividade, conforme detalhado a 

seguir: 
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1) eles estão incrivelmente bem informados sobre a utilização de seus 

dados pessoais (alguns demonstraram saber a origem da informação) , 

mas ao mesmo tempo existe uma desconfiança - muitos imaginam 

quem mais pode estar usando suas informações pessoais (percebem o 

"Big Brother"); 

2) eles são consumidores ativos, comprando cada vez mais por telefone ou 

mala direta e estão felizes com isso, por outro lado estão mais cínicos 

em relação às verdadeiras intenções dos comerciantes e aos métodos 

de aproximação; 

3) os consumidores nem sempre estão sendo contados de forma 

personalizada e relevante, e reclamam que esse tipo de relacionamento 

deveria ser evitado até que isso pudesse ser feito com propriedade. Em 

outras palavras, não faz sentido afirmar que eles foram especialmente 

selecionados, quando todo mundo na mesma foi selecionado para 

ganhar um prêmio especial. Muitas empresas, no entanto, talvez não 

tenham condições de tratar cada consumidor como um indivíduo e 

deveriam evitar abordagens desse tipo. 

A questão da personalização está perdendo a importância, porque 

aparentemente, para lidar com os consumidores de forma mais apropriada, é 

preciso trabalhar melhor a informação. A questão não é apenas o que e 

quando oferecer, mas como e de que forma isso será feito. (EVANS, 

PATTERSON E O'MALLEY, 2001). 

A interação com os consumidores poder ser melhorada se as empresas 

permitirem maior controle dessa interação pelos consumidores, por exemplo, 

permitindo recusar-se a receber ligações em determinado horário ou 

interagindo através da Internet. (EVANS, PATTERSON E O'MALLEY, 2001). 

Outros pontos importantes devem ser considerados, por parte das empresas, 

para melhorar a percepção do marketing direto pelos consumidores - por 

exemplo, a natureza da relação de troca entre relevância das ofertas e a 

revelação de informações pessoais dos consumidores. A privacidade é uma 
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questão importante a ser tratada na construção e manuseio de bancos de 

dados. (EVANS, PATTERSON E O'MALLEY, 2001). 

Figura 2.5- Os "gaps" entre o Marketing Direto e o Consumidor 

Bem Informados 

(conhecem alguns termos 
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(desconfiam das 
intenções/escracham) 

As empresas 
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Fonte: Adaptado de Evans, Patterson e O'Malley, 2001, p.22 de "The direct 
marketing-direct consumar "paradox" gaps" 



47 

2.6 Conclusões da Revisão Bibliográfica 

Em uma análise abrangente, o construeto de valor percebido pode ser 

considerado uma análise processada pelo cliente entre a qualidade percebida e 

o sacrifício percebido. Se cliente perceber maior qualidade do que sacrifício, 

entende-se que haverá criação devalor. 

O çonstructo Satisfação do Cliente, baseado no paradigma da desconfirmação, 

estabelece que o cliente ficará insatisfeito se . o desempenho do serviço ou 

produto estiver abaixo das expeCtativas, e satisfeito quando as expectativas 

são atingidas ou excedidas. Os determinantes da satisfaÇão envolveriam então 

aspectos mais emocionais. 

Nas duas estruturas os conceitos de qualidade ·e qualidade percebida são 

considerados, embora hajà um elevado nível de discussão sobre a relação 

hierárquica entre eles. Há ainda, quem os considere como dois constructos 

distintos. 

A questão do sacrifício é explicitada no modelo de valor percebido, enquanto 

que no modelo de satisfação sua influência se daria através do sentimento de 

. justiça. 

No atual estágio de discússões parece não haver dúvidas que os dois 

constructos geram valor para o cliente e este, por sua vez, contribui para a 

lealdade do cliente. 

Nas ações de telemarketing ativo estão presentes questões de privacidade do 

consumidor misturadas com sua percepção à respeito do contato em si e da 

qualidade do serviço proposto. A utilização dos modelos dé valor percebido e 

· de satisfação para estudo dessas relações pode contribuir para o 

aprimoramento dessa atividade. As restrições impostas pelos governos aos 
. . 

serviços de telemarketing ativo (ver item 2.1.3) contribuem para explicitar as 

relações de troca existentes entre clientes e empresas e a capitalização do 
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valor da identidade dos consumidores pode até mesmo direcionar uma solução 

de mercado para o problema, conforme sugerido por Deighton (2003). 

Assim como Bitner, Bomm e Tetreault (1990) entendemos que a qualidade em 

serviços depende da interação humana. O resultado da pesquisa da Genesys 

.que apresentamos no item 2.3.1 demonstra que os clientes identificam os 

agentes do cal/ center como a "cara" da companhia e baseiam suas decisões 

de compra e a lealdade para com a empresa de acordo com a qualidade do 

serviço que recebem, mais do que qualquer outro atributo que a empresa 

possua. Como o contato de telemarketing é basicamente um processo de 

interação humana, entre o operador de telemarketing e o cliente, vamos nos 

basear nos estudos de Bitner, Bomm e Mohr (1994) para encaminhar uma 

pesquisa e começar a entender as situações desses "encontros de serviços" 

que levam a satisfação do cliente. Atendendo a uma das razões da escolha do 

tema, a pesquisa de métodos para mensurar a qualidade do contato na 

monitoração das operações, objetivamos nesta oportunidade estudar as 

· implicações da utilização da visão dos operadores. 

0:::: 
LLI 
~ 
c...> 
LLI 
c:l 
LLI 
C) 
a::a . 
<C _. 
a::: 
<C 
~ 

czC 
c...> ..... 
t
o ---..;...., 
co 
CCI 



3 METODOLOGIA E PESQUISA 

''The capacity to evaluate alterna tive states of world and 
courses of action is among the most fundamental of 
human faculties, and the implications of doing so 
accurately and efficiently- or failing to do so - are 
profound. lt is not a coincidence that the valuation of 
objects - whether products, issues, or people - has 
always been a major subject of inquiry in ali social 
sciences." (PHAM ET AL, 2001, P .167) 
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Segundo Parente (2000), o processo de pesquisa de marketing envolve cinco 

etapas: a) definição do problema e objetivo da pesquisa, b) planejamento do 

projeto - definição do procedimento metodológico e determinação do método 

de coleta de dados, c)coleta de dados; d) análise das informações coletadas; e) 

apresentação dos resultados. A figura 3.1 apresenta essas etapas: 

Figura 3.1 - Etapas do processo de pesquisa 

Definição do 
Planejamento Coleta de Análise das Apresentação 

Problema e do -- r--- r--- f----
Objetivo 

do Projeto Informações Informações dos Resultados 

Fonte: Adaptação da Figura 5.2 "As cinco etapas do processo de pesquisà". PARENTE (2000, p. 141}. 

3.1 A Pesquisá Qualitativa 

A Pesquisa baseada em vários métodos qualitativos vem sendo largamente 

utilizada em marketing, particularmente no estudo do comportamento do 

consumidor, porque os métodos qualitativos permitem aos pesquisadores 
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identificar certos fenômenos em profundidade, o que não seria possível com 

dados quantitativos (BURNS ET AL, 2000, P.1, tradução nossa). 

Hayes (1996) apresenta duas metodologias para determinação das 

necessidades do cliente, ou dimensões da qualidade, e o seu conseqüente 

nível de satisfação. A primeira é descrita como desenvolvimento das 

dimensões da qualidade. Ela consiste em primeiro lugar em proceder-se à 

identificação das dimensões da qualidade, para organizações de serviço. 

A partir da identificação das dimensões da qualidade, o prox1mo passo, 

segundo Hayes (1996), seria a determinação de exemplos específicos de cada 

uma das dimensões, baseados em comentários ou declarações positivas ou 

negativas de clientes, obtidas em uma pesquisa de satisfação, e que possam 

ser agrupados em cada uma das dimensões. 

O segundo método, para determinação das necessidades do cliente, é a 

Técnica do Incidente Crítico (TIC). Ela se baseia na obtenção de informações 

do próprio cliente para definição de suas necessidades. Hayes (1996, p.19) 

define: "um incidente crítico é um exemplo de desempenho .organizacional do 

ponto de vista do cliente." 

O nosso estudo será baseado na aplicação dessa metodologia, que 

detalhamos anteriormente no tópico 2.6.3 da Revisão Bibliográfica .. 

3.2 Definição do Problema 

Uma das motivações principais para. a escolha do tema, foi a oportunidade de 

colaborar para a empresa TMKT-Telemarketing, na qual este pesquisador 

trabalha, com intuito de melhorar nossa relaçãO com os consumidores finais e 

nossos clientes contratantes. Como já mencionamos na introdução, as 

metodologias de mensuração utilizadas pela empresa, não permitem uma 
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apuração mais adequada da satisfação dos clientes. (Ver anexos I e 11, com 

exemplos dos relatórios). 

Fizemos uma reunião com a Diretora de Operações da Empresa, Sra. Kátia 

Carvalho, com o objetivo de expor nossas idéias e analisar conjuntamente as 

possibilidades de trabalho. Decidimos nessa oportunidade que pesquisaríamos 

alguma metodologia que nos permitisse fazer isso através das equipes de 

monitoração, por três motivos: 

1) os monitores são responsáveis pela auditoria e pelo acompanhamento 

da qualidade dos contatos; 

2) como a grande maioria dos contatos é gravada, um ferramenta! desse 

tipo poderia ser implementado nos horários de menor movimento; 

3) a pesquisa direta com os clientes deveria ser realizada após i.Jm 

entendimento mais apurado das necessidades da operação. 

A partir dessa premissa, procuramos pesquisar ferramentas que pudessem ser 

aplicadas, na monitoração, para medir a satisfação dos clientes. Este 

pesquisador monitorou pessoalmente cerca de 60 contatos gravados, para 

entender em detalhes a natureza da interação cliente/operador. 

Chegamos a TIC- Técnica do Incidente Crítico, detalhada no tópico 2.4.2.3 e ao 

trabalho de Bitner, Bomm e Mohr (1994), que realizou uma pesquisa junto a 

funcionários de empresas de serviço, com intuito de avaliar a qualidade desses 

serviços e a satisfação dos clientes pela ótica dos funcionários. (Para mais 

detalhes, ver tópico 2.4.2.1 e 2.4.2.2) 

Após a apresentação dessa metodologia para a Sra. Kátia, decidimos pela 

utilização do método, pois seria uma boa alternativa para a empresa e também 

um experimento que vinha de encontro à proposta deste trabalho. 

A pesquisa deveria ser guiada pelas seguintes questões: 
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A) Do ponto de vista dos operadores, que tipo de ocorrências levam a contatos 

satisfatórios para os clientes? Por que essas ocorrências são favoravelmente 

lembradas? 

B) Do ponto de vista dos operadores, que tipo de ocorrências levam a contatos 

insatisfatórios para os clientes? Por que essas ocorrências são lembradas 

com desgosto? 

Seguimos então com o planejamento do projeto. 

3.3 Planejamento do Projeto 

Nos reunimos novamente na TMKT, desta vez com a presença também da 

Srta. Márcia Martins, gerente de operações da TMKT. Primeiramente, fizemos 

para as representantes da TMKT uma explanação sobre a Técnica do Incidente 

Crítico e do trabalho de Bitner, Bomm e Mohr (1994). 

Em seguida, confirmamos que o tópico de interesse envolvia as três condições 

mencionadas por Santos (1997): 

1) o contato de telemarketing ativo é, basicamente, uma interação 

humana entre o contato e o operador; 

2) estamos desenvolvendo a hipótese de mensuração da satisfação à 

partir da ótica dos operadores; 

3) não havia estudos anteriores para balizar quais os direcionadores 

poderiam ser analisados. 

Decidimos fazer a pesquisa com aproximadamente 50 operadores de 

telemarketing ativo, alocados em campanhas distintas, isto é que. estivessem 

trabalhando com mais de um tipo de produto. No entanto, uma restrição foi 

imposta: que todos estivessem em operações de pós-venda, para atender aos 

pressupostos do trabalho. Além de prestar alguma informação para o cliente, 
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como por exemplo, informação de disponibilidade de resgate de um título de 

capitalização, o contato também é aproveitado para a realização de um outro 

produto financeiro ou de seguros. 

Na oportunidade também optamos por efetuar a pesquisa através de formulário 

escrito, para facilitar a rapidez da coleta e a apuração dos resultados. 

O formulário de coleta de dados elaborado na ·ocasião, continha instruções 

para que os operadores respondessem as perguntas pela a ótica do cliente e, a 

partir da lembrança de algum incidente memorável, descrevê-lo respondendo 

as seguintes perguntas (ver o formulário completo no anexo 111): 

1) Quando o incidente aconteceu? 

2) Que circunstâncias· específicas levaram a essa situação? 

3) O que você disse exatamente? 

4) Que motivo faz você sentir que o contato foi satisfatório ou insatisfatório 
do ponto de vista do cliente? · · 

5) (no caso de incidente insatisfatório) O que você deveria ter dito ou feito? 
Que impacto isso teve para o desenvolvimento de suas atividades 
profissionais? · · 

. Não solicitamos a identificação dos operadores, num esforço para reduzir a 

tendência, nos encontros de serviços, de atribuir os próprios fracassos a outros 

fatores, tendência explicada pela Teoria da Atribuição· (ver tópico 2.6.2.2). A 

falta de identificação dos operadores, teoricamente, limitaria a análise dos 

resultados. No entanto, · · os operadores alocados nas operações de 

telemarketing ativo da empresa possuíam características muito homogêneas: 

80 % mulheres, idade entre 20 à 30 anos e experiência em telemarketing de 

aproximadamente 1 ano; o que também,· teoricamente, não propiciaria 

variações na análise. 

A Srta. Márcia encarregou-se de treinar dois monitores para proceder a 

aplicação das pesquisas juntos aos operadores. 
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3.4 Coleta de Informações 

A pesquisa foi realizada entre os dias 30/05/03 à 06/06/03, nas instalações da 

TMKT em São Paulo. 

Foram coletadas 52 (cinqüenta e duas) entrevistas. Dez não foram 

consideradas na análise, por não terem atendido a um ou mais dos quatro 

requisitos abaixo: 

1) envolver.contato cliente-operador; 

2) ser muito satisfatório ou insatisfatório do ponto de vista do cliente ; 

3) ser claramente definido, isto é, um episódio único; e 

4) ser relatado com detalhes suficientes para ser. visualizado pelo 

entrevistador. 

3.5 Análise das Informações 

A amostragem inicial foi também utilizada por este pesquisador e pela Sra. 

Kátia para o trabalho de elaboração de grupos e categorias. A partir da Tabela 

sugerida por Bitner, Bomm e Mohr (1994), chegamos à elaboração de uma 

tabela contendo 3 grupos e 12 categorias, conforme a Tabela 3.1. Os grupos 

selecionados foram: 

1) Operador responde por falha no seNiço anterior: quando o operador precisa 

responder a críticas dos clientes devido a um problema com um serviço 

anteriormente prestado pela empresa; a habilidade nessa resposta pode levar 

a satisfação ou insatisfação do cliente 

2) Operador responde por falha no seNiço atual: idem ao item anterior, porém 

o incidente é referente ao serviço atual, ou seja, o motivo da ligação; 
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3) Operador responde por problemas do canal: o contato por telemarketing 

ativo pode gerar alguma reação devido as caracterfsticas inerentes a esse tipo 

de abordagem, conforme vimos na amostragem e na pesquisa de pesquisa de 

Evans, Patterson e O'Malley (2001) apresentado na revisão bibliográfica; 

4) Operador responde à reqwstçao do consumidor: quando o consumidor 

solicita alguma adaptação no serviço e o operador responde a essa requisição. 

No tópico 4; apresentaremos transcrições de entrevistas das categorias 

classificadas. 

3.6 ·Classificação dos Grupos e Categorias .. 

Elaborada a: tabela de Grupos e Categorias, preparamos um roteiro para 

classificação, para ser utilizado pelos classificadores (ver Anexo IV). Como a . 

.. tabela foi elaborada por este pesquisador e pela Sra. Kátia, a Srta. Márcia foi o 

. terceiro juiz. Estes procedimentos são necessários para conferir consistência 

. ao julgamento baseado em informações. (Perreault e Leigh, 1989). O roteiro foi · 

usado para treinar o terceiro juiz (Srta. Márcia). Ela então procedeu a 

classificação, feita também anteriormente por este autor e pela Srta. Kátia. A 

Porcentagem de validaÇão entre o terceiro e o primeiro juiz, nos grupos, foi de 

87,5 % e nas categorias de 75 %. Conforme Santos (1997), espera-se algo em 

torno de 75 a 85% nas categorias prinéipais, neste caso "grupos", e 60 a 70% 

nas categorias secundárias, neste caso "categorias". 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nós examinamos as entrevistas e os resultados dos quatro grupos e 12 

categorias, conforme apresentamos na Tabela 4.1. Nossa discussão 

entretanto, focará os grupos e as categorias mais significativas. 

Tabela 4.1- Resultados da Classificação de Grupos e Categorias 

Classificação de Grupos e Categorias por Tipo de Incidente 

TIPO DE INCIDENTE 

Satisfatório Venda Insatisfatório Total Linha Venda 

No. "'o No. % No. "'o No. "'o No. % 

Grupo 1 - Operador responde por falha no serviço (anterior) 

A: Problemas com serviço principal anterior 4 16,0 4 100,0 6 35,3 10 23,8 4 28,6 

B: Problemas com contato anterior 4 15,0, 2 50,0 4 9,5 2 14,3 

Subtotal, Grupo 1 => 8 32,0 6 75,0 5 35,3 14 33,3 6 42,9 

Grupo 2 -Operador responde por falha no serviço (atual) 

A: Problemas com serviço principal atual 8 32,0 4 50,0 2 11,8 10 23,8 4 28,6 

B: Problemas com contato principal atual 2 ,8,0 2 11,8 4 9,5 

Subtotal, Grupo 2 => 10 40,0 4 40,0 4 23,5 14 33,3 4 28,6 

Grupo 3 • Operador responde por problemas do canal 

A: Cliente reage ao horário do contato 2 8,0 2 100,0 2 4,8 2 14,3 

B: Cliente reage a quantidade de ligações recebidas 2 8,0 2 100,0 2 11,8 4 9,5 2 14,3 

C: Cliente demonstra insegurança em confirmar dados 2 8,0 2 11,8 4 9,5 

O: Cliente reage a Invasão da Privacidade 

Subtotai,'Grupo 3 => 5 24,0 4 66,7 4 23,5 10 23,8 4 28,6 

Grupo 4- Operador responde à requisição do consumidor 

A: Responde a necessidade '"especial" do cliente 2 11,8 2 4,8· 

B: Responde a preferência do cliente 

C: Responde a erro, admitido, do consumidor 

O: Responde a problemas potenciais de terceiros 4,0 1 5,9 2 4,8 

Subtotal, Grupo 4 => 4,0 3 17,5 4 9,5 

Total Coluna => 25 59,5 14 56,0 17 40,5 42 100,0% 14 33,3 



Insatisfatório 
40% 

Contatos 

Satisfatório 
60% 

Gráfico 4.1 - Distribuição Percentual de Contatos 
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Na figura 4.1, apresentamos a distribuição de contatos que foram considerados 

satisfatórios, 60 %, ou insatisfatórios, 40 %. A proporção maior de contatos 

satisfatórios é um resultado que deve ser analisado com cuidado, uma vez que 

a pesquisa foi realizada com os operadores de telemarketing, que são 

treinados para atender os clientes, mesmo em situação de operação ativa, 

como é o caso das operações pesquisadas. 

Os operadores demonstraram que sabem distinguir a diferença entre satisfação 

e sucesso no contato (representado pela venda). A pergunta número (1) do 

questionário, "Em poucas palavras como você resume o principal objetivo 

dessas operações", tinha como objetivo fazer com que os entrevistados 

refletissem um pouco antes de relatar os incidentes. As palavras "qualidade" ou 

"satisfação", apareceram em cerca de 60 % das entrevistas. Surgiram ainda 

afirmações do tipo: 

"O principal objetivo é inteirar e fide/izar o cliente ao produto ... " ou ainda 
"Flexibilidade e ser claro e objetivo com o cliente para mantê-lo sempre 
conosco". 
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Note-se também, que houve apenas uma única divergência entre os juízes, 

com relação à classificação de um incidente como sendo satisfatório ou 

insatisfatório. O caso envolvia um cliente que após a resposta do operador, 

propô-se a adquirir um novo produto, no entanto não quis fornecer os dados 

cadastrais por telefone. Ele autorizou que fossem utilizados os dados que a 

instituição já possuía, mas esse não era o procedimento correto. Optamos por 

classificá-lo como insatisfatório. 

Satisfatório 

Grupo 4 
4,0% 

Grupo 2 
40,0% 

Gráfico 4.2- Distribuição Percentual dos Contatos Satisfatórios 

A distribuição dos contatos considerados Satisfatórios pode ser visualizada no 

gráfico 4.2. O grupo 2, Operador responde por falha no seNiço atual, teve a 

maior incidência de incidentes satisfatórios, 40 %, seguido do grupo 1, 

Operador responde por falha no seNiço anterior, com 32 %. A soma dos dois 

mostra a marca considerável de 72% de situações originadas de serviço ou 

contato. Esse percentual demonstra a preocupação, já mencionada, dos 

operadores em atender bem aos clientes, mesmo não sendo esse o objetivo 

principal das ligações; como demonstra a observação . de um incidente 
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satisfatório cujo operador respondeu a uma falha muito séria no serviço anterior 

(grupo 1, cat. A): 

"me coloquei no lugar dele e falei que passaria ao meu supervisor todas 
aquelas informações, pois tinha certeza que a empresa X, iria solucionar o 
problema." 

Note-se que, nas operações pesquisadas, os operadores não tem como 

interagir muito profundamente para solucionar o problema, pois o sistema 

operacional não é acessível para eles, ou seja, devem ser especialmente 

convincentes para satisfazer o cliente. 

Insatisfatório 

Grupo 4 
18% 

Grupo 3 
24% 

Grupo 2 
24% 

Gráfico 4.3.- Distribuição Percentual dos Contatos Insatisfatórios 

A maior incidência dos contatos insatisfatórios foi classificada no grupo 1, 34%, 

sendo que os grupos 1 e 2 somaram 58 %. A inversão dos resultados com 

relação à classificação dos incidentes satisfatórios, não é inesperada. Quando 

as coisas não saem bem, as pessoas têm a tendência de culpar causas 

externas, conforme a teoria da atribuição. No entanto uma análise cuidadosa 
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das entrevistas nos mostra que esse efeito não deve ter sido tão forte. Em uma 

das situações, por exemplo, o cliente fez a adesão ao produto que estava 

sendo oferecido, mas na hora da auditoria, resolveu voltar atrás e começou a 

relatar os problemas que tinha com a empresa. 

Satisfatório Insatisfatório TOTAL 
Grupo 1 57,1 °/o 42,9°/o 33,3°/o 
Grupo 2 71 ,4°/o 28,6°/o 33,3o/o 
Grupo 3 60,0°/o 40,0°/o 23,8°/o 
Grupo 4 25,0°/o 75,0°/o 9,5o/o 

Tabela 4.2 -Distribuição Proporcional de Incidentes por Grupo 

A tabela 4.2, evidencia a distribuição de incidentes por grupo, e dentro dele a 

distribuição entre contatos satisfatórios e insatisfatórios. Concentrando-nos 

primeiramente na distribuição por grupos, notamos que houve uma freqüência 

muito pequena de incidentes classificados no grupo 4, Operador responde à 

requisição do consumidor, de apenas 9,5%. Esse resultado pode ser explicado 

pela natureza do telemarketing ativo, pois a iniciativa do contato parte da 

empresa. 

Bitner, Bomm e Mohr (1994), encontraram em sua pesquisa com funcionários 

um grupo de incidentes caracterizados como originados por clientes 

problemáticos. Esse tipo de incidente somente aparece em pesquisas com 

funcionários, uma vez que, dificilmente, os consumidores relatam problemas 

com eles mesmos. No caso da pesquisa do nosso trabalho, esse grupo não 

ficou evidenciado. Talvez isso possa ser explicado pela existência do grupo 3, 

Operador responde por problemas do canal, pois alguns casos de "grosseria" 

ou "irritação" do cliente tinham como causa original o desconforto do cliente 

com a atividade de telemarketing, como podemos ver no relato desta 

operadora: 
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" ... cliente estava irritado coma instituição Y, pois alegou que toda a semana 
recebia ligações para atualizar cadastro e chegou a ser muito grosseiro ... " 

O percentual de incidentes atribuídos ao grupo 3, não foi elevado. Isso pode 

ser explicado pela relevância dos contatos, o que diminui o "gap" entre o cliente 

de marketing direto e a empresa, conforme vimos no estudo de Evans, 

Patterson e O'Malley (2001 ), discutido no item 2.7.1 da revisão bibliográfica. 

Outra conclusão importante que podemos inferir dessa tabela, é que a 

proporção de incidentes considerados satisfatórios, nos grupos 2, (71 ,4%) e 3 

(60%), dada a totalidade de incidentes classificados nesses grupos foi mais 

elevado que a existente no grupo 1, (57,4%). Esse pode ser um indício que os 

operadores conseguem transformar mais incidentes desse tipo em satisfatórios 

pelo fato de terem mais domínio do serviço atual e situações do canal, do que 

condições de solucionar pendências anteriores. 

· Vendas nos Contatos Satisfatórios 

Insucesso 
44% 

Sucesso 
56% 

Gráfico 4.4 - Distribuição Percentual de Vendas nos Contatos 

Satisfatórios 
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Não foi relatada nenhuma situação em que o incidente resultante em contato 

insatisfatório, resultou em venda. Entre os contatos considerados satisfatórios 

esse índice foi de 56%, conforme podemos observar no Gráfico 4.4. 

Gráfico 4.5 - Distribuição Percentual de Vendas entre os Grupos 

· A distribuição percentual das vendas entre os grupos revela que houve uma 

incidência maior no grupo 1, relativo aos incidentes originados de falhas no 

serviço anterior. A combinação dessas duas últimas análises confirma o papel 

da satisfação na léaldade dos clientes, bem como indica a importância do 

trabalho focado na satisfàção, não apenas no "sucesso" do contato sob o ponto 

de vista da venda efetuada. 
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5 CONCLUSÕES 

O telemarketing ativo é uma atividade tipicamente de serviços e como tal 

envolve a relação humana entre os funcionários de linha de frente, chamados 

neste caso de operadores, e os clientes que eles contatam. As métricas 

utilizadas para avaliação dos contatos muitas vezes não levam em conta a 

satisfação ou insatisfação desse cliente com o contato em si, contatos que 

podem estar destruindo ao invés de criar valor. Neste trabalho procuramos 

estudar as relações entre Operador de Telemarketing e o Cliente analisando os 

constructos Valor Percebido e Satisfação. 

Como vimos na revisão bibliográfica, o impacto do telemarketing ativo sucinta 

para o cliente questões de Privacidade, Relevância e Controle, fato que ficou 

evidenciado na nossa pesquisa pela quantidade relevante de incidentes 

originados por esse motivo. Acreditamos que o constructo Valor Percebido, 

pode ser utilizado para analisar essas questões, considerando a proposta de 

Deighton (2003), que sugere que a privacidade é ao mesmo tempo um direito e 

um ativo, na medida em que as empresas valorizam a identidade dos clientes e 

utilizam suas informações pessoais para oferecer-lhes benefícios. 

Vimos também que a qualidade percebida do serviço afeta a lealdade do 

cliente através da satisfação, fato também observado em nossa pesquisa. O 

alto índice de vendas na seqüência dos incidentes considerados satisfatórios, 

só não é mais contundente que a ausência de vendas na seqüência dos 

incidentes insatisfatórios. Existe aqui um dilema para as empresas: através do 

contato do telemarketing ativo no pós-venda é possível que os clientes 

reclamem de situações anteriores e , satisfeitos, se tornem leais. No entanto, 

se a interação gerar insatisfação , e isso pode ser originado na própria ligação, 

pode ocorrer exatamente o inverso. 

Nossa busca por um ferramenta! para identificação da satisfação no curso das 

operações de telemarketing também foi frutífera. Constatamos que a satisfação 
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avalia a medição da percepção dos clientes quanto a uma empresa e seus 

produtos, e portanto deve ser pesquisada diretamente com esses clientes. No 

entanto, constatamos também que os serviços são antes de qualquer coisa 

relações pessoais, não entre os clientes e a empresa, mas entre os 

empregados da empresa e seus clientes. O cliente formula sua percepção 

sobre a qualidade do serviço durante sua interação com o pessoal de linha de 

frente da empresa. Com essa perspectiva conduzimos uma pesquisa, 

baseados no trabalho de Bitner, Bomn, e Mohr (1994) , cuja metodologia e 

resultados podem ser apreciados nos tópicos 3 e 4 apresentados 

anteriormente. 

Novamente enfatizamos que, além das implicações discutidas a seguir, a 

pesquisa evidenciou que a interação entre o operador e o cliente, pode ser 

fonte de satisfação ou insatisfação, independentemente do sucesso do contato. 

É importante que as empresas adotem mecanismos eficazes para administrar 

esse aspecto do contrário suas ações podem paradoxalmente destruir ao invés 

de criar valor (SANTOS, 1997). Este trabalho demonstrou que a qualidade 

objetiva ou superioridade técnica (ZEITHAML, 1988), que geralmente é a 

medida de desempenho das empresas de telemarketing, não é suficiente. Essa 

medição precisa obrigatoriamente apurar qualidade percebida quer utilizemos o 

constructo Valor Percebido ou Satisfação. 

5.1 Implicações da pesquisa pela ótica dos operadores 

Uma das premissas para a utilização da pesquisa com os funcionários das 

empresas é que os eventos decorrentes dos encontros de serviços são 

resultados da interação entre esses funcionários, os clientes e as 

circunstâncias situacionais que os envolvem. Embora em telemarketing não 

exista o contato visual e nem o compartilhamento do mesmo ambiente, supõe

se que os operadores tenham suas competências de comunicação verbal mais 

apuradas pelo exercício diário da atividade (NANCARROW e PENN, 1998). No 

entanto é necessário um melhor entendimento da ausência de outras pessoas 
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testemunhando o contato: a maioria dos contatos de telemarketing são 

gravados e monitorados e os operadores sabem disso, o mesmo não acontece 

com os clientes. 

O esquema de classificação de incidentes proposto por Bitner, Bomm e Mohr 

(1994), mostrou-se parcialmente adequado para analisar as situações do 

contato de telemarketing ativo. A principal diferença aparece no grupo de 

incidentes relativos à "resposta do funcionário as requisições do cliente", cujas 

situações relatadas foram poucas. Esse resultado era esperado uma vez que a 

iniciativa do contato parte da empresa. No grupo referente à "resposta do 

funcionário por falha no serviço", houve o desdobramento entre serviço anterior 

e serviço atual; essa separação também não nos surpreendeu uma vez que a 

pesquisa compreendeu situações de contato de pós-venda. 

Os operadores demonstraram um entendimento claro do seu papel na 

satisfação dos clientes, fato demonstrado pela grande freqüência com que as 

palavras "satisfação" e "qualidade" surgiram nas respostas. Esse ponto 

confirma o argumento de Schneider (1980) citado por Bitner, Bomm e Mohr 

(1994), de que as pessoas que procuram trabalhos na . área de serviços 

geralmente têm uma grande disposição em atender bem os consumidores. 

5.2 O impacto do telemarketing ativo junto aos clientes 

Uma das implicações mais contundentes do estudo de Bitner, Bomm e Mohr 

(1994) foi a constatação dos incidentes relatados em situações originadas pelo 

comportamento problemático dos clientes, que obviamente não surgem em 

pesquisas realizadas com os consumidores. No caso da nossa pesquisa esse 

item não pôde ser totalmente visualizado pois os relatos de "comportamento 

inadequado" estavam relacionados com o desconforto causado pelas 

características do canal. No entanto, acreditamos que essa não pode ser 

considerada uma diferença com o esquema proposto por eles, pois a essência 

desse item é que a situação que deflagrou o incidente não é falha do operador 
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ou do serviço e sim da irritação do cliente com a ligação. O comportamento 

problemático de um cliente bêbado num restaurante também poderia ser 

classificado como inerente ao negócio. 

Como no estudo de Evans, Patterson e O'Malley (2001), discutido no item 2.7.1 

da revisão bibliográfica, as questões relativas à Privacidade, Relevância e 

Controle ficaram evidenciadas em nossa pesquisa. Na Classificação dos 

incidentes o Grupo 3, "Operador responde por problemas no canal," aparece 

com 24 % das ocorrências. O alto índice de vendas realizadas após os 

incidentes satisfatórios demonstra o mesmo comportamento paradoxal: os 

consumidores se irritam quando recebem a ligação, mas usufruem os 

benefícios que o contato proporciona, 

Como a satisfação dos consumidores depende do . atendimento das 

expectativas (OUVE R, 1997), um enfoque adequado· na administração das 

expectativas dos consumidores é exigido. Esses números podem estar 

indicando que o tratamento correto das reclamações é a expectativa que os 

consumidores valorizam, talvez até mais que a expectativa quanto ao 

desempenho do produto ou serviço. 

5.3 Implicações para o gerenciamento das ações de telemarketing 

Considerando que uma organização saiba que satisfação ou insatisfação é o 

resultado da comparação de expectativas com o desempenho subjetivo de um 

produto ou serviço (OLIVER, 1997), ela estará ciente de que deve procurar 

administrar um ou ambos lados (expectativas e/ou desempenho) para atingir 

. satisfação dos seus consumidores. 

A avaliação dos operadores somente com métricas quantitativas e qualitativas 

que desconsideram o quão satisfeito o cliente desligou o telefone precisa ser 

revista. O esquema de classificação dos incidentes satisfatórios e 

insatisfatórios, apontado neste trabalho, poderia ser testado para utilização nas 
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planilhas de monitoração. Embora a pesquisa tenha sido realizada em pequena 

escala, não houve divergências significativas quanto à categorização dos 

incidentes. O acompanhamento desses indicadores pode municiar 

supervisores e gerentes de informações relevantes para direcionar o 

treinamento dos operadores. 

A elevada taxa de conversão em vendas dos incidentes considerados 

satisfatórios e a disposição demonstrada pelos operadores em satisfazer os 

clientes, pode estar indicando que quanto mais interativo for o contato maior 

será a probabilidade de sucesso. Nesse caso o operador deve ter a habilidade 

para direcionar a ligação para a venda no momento oportuno e a empresa deve 

municiá-los com as informações e as ferramentas necessárias para 

encaminhamento das ocorrências. A questão não é apenas o que e quando 

oferecer, mas como e de que forma isso será feito. (EVANS, PATTERSON E 

O'MALLEY, 2001 ). 

Outros pontos importantes devem ser considerados, por parte das empresas, 

para melhorar a percepção do telemarketing ativo pelos consumidores - por 

exemplo, a natureza da relação de troca entre relevância das ofertas e a 

revelação de informações pessoais dos consumidores. 

É importante considerar também as implicações para a relação existente entre 

as empresas de prestação de serviços e as empresas contratantes. Na basta 

às empresas terceirizadas acompanhar apenas o comportamento de seus 

operadores e as estatísticas quantitativas de uma operação; elas precisam 

disponibilizar aos seus contratantes o feedback obtido nas operações, no que 

tange à satisfação ou insatisfação do cliente final. Por outro lado as empresas 

terceirizadoras precisam conscientizar-se que não basta fornecer às 

terceirizadas o banco de dados e uma tarefa de pós-venda; é necessário que 

os operadores das terceirizadas possam interagir com os clientes, manuseando 

aspectos ligados ao relacionamento anterior dele com a empresa. 

Em linhas gerais este estudo nos permite sugerir alguns procedimentos que 

contratantes e contratados podem adotar: 
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Para as Empresas de Prestação de Serviço de Telemarketing Ativo 

•!• Implantação de rotinas de avaliação da satisfação .ou insatisfação dos 

clientes finais. Essas rotinas precisam capturar as expectativas e a 

qualidade percebida, como no modelo de "gaps" de serviços. 

•!• seleção de operadores com habilidade para· direcionar à ligação para a 

venda ou atendimento no momento oportuno; 

•!• insistir em formas de remuneração dos serviços que não sejam baseados 

somente no sucesso ou venda efetivada no contato com os clientes finais; 

•!• adotar tecnologias que permitam maior controle da interação pelos 

consumidores, por exemplo, controlando a quantidade de ligações 

efetuadas para cada cliente e respeitando os horários que este admita ser 

contatado. 

Para as Empresas Contratantes 

•!• A empresa deve municiar a terceirizada com as informações e as 

ferramentas necessárias para encaminhamento e/ou tratamento das 

ocorrências pelos operadores; 

•!• Exigir e remunerar as prestadoras não apenas pelo sucesso da tarefa 

principal, mas também pelos aspectos ligados à satisfação do cliente com a 

interação; 

•!• Avaliar a oportunidade de compensar os seus clientes pela utilização de 

suas informações pessoais, considerando até mesmo a compensação 

monetária, como forma de diminuir o sacrifício percebido por eles no 

contato e conseqüentemente garantir a agregação de valor às ações 

empreendidas 

5.4 Limitações do Estudo 

Reconhecemos como principais limitações deste estudo: 
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•!• A pesquisa foi realizada com os operadores de uma única empresa de 

terceirização de serviços de telemarketing, portanto seus resultados não 

podem ser generalizados, restringindo-se à amostra. 

•!• A análise dos resultados da pesquisa poderia ter sido mais bem explorada 

através do cruzamento de dados demográficos e psicográficos dos 

operadores com o resultados relatados, no entanto essa identificação não 

foi requerida objetivando maior autenticidade nos relatos. 

•!• A freqüência de incidentes considerados satisfatórios pode ser 

superestimada quando vista pela ótica dos operadores. Esse fato pode ser 

explicado pela "Teoria da Atribuição": existe. a tendência das pessoas 

creditarem o sucesso para si mesmos e de negar a responsabilidade pelos 

fracassos. 

•!• Os relatos dos incidentes foram colhidos distante dos acontecimentos, 

conseqüentemente sua acurácia depende da capacidade de memorização 

de cada operador bem como de sua habilidade em relatá-los por escrito. 

•!• O constructo Valor Percebido deve ser avaliado através de pesquisas 

conduzidas necessariamente com os consumidores a fim de apurar como 

eles percebem a qualidade do contato de telemarketing ativo. 

•!• O constructo Satisfação também requer que as pesquisas sejam 

conduzidas com os consumidores pois é necessário apurar as expectativas 

desses consumidores. Aliás, as causas determinantes de satisfação ou 

insatisfação em operações de telemarketing ativo não foram abordadas. 

5.5 Sugestões para Estudos Futuros 

Apresentamos duas recomendações para futuras pesquisas. 
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•!• Primeiro, uma avaliação do modelo conceitual de Valor Percebido para 

estudar, propor alternativas e contribuir para o debate das questões de 

Privacidade, Relevância e Controle (EVANS, PATTERSON e O'MALLEY, 

2001 ), que também ficaram evidenciadas na nossa pesquisa. Nos parece 

um campo fértil para pesquisa a solução proposta por Deighton (2003) de 

regular as relações de troca entre empresas e clientes através da 

capitalização do valor das informações pessoais, ao invés de proteger as 

pessoas impondo restrições às empresas de marketing direto. 

•!• Segundo, o aprofundamento da pesquisa elaborada neste trabalho para 

identificar os determinantés da satisfação ou insatisfação dos clientes 

contatados pelo telemarketing ativo, através de pesquisa direta com esses 

clientes. Como uma longa lista de fatores pode influenciar o nível de 

satisfação dos consumidores, acreditamos que nosso trabalho possa ser útil 

na estruturação de um programa de pesquisa considerando os fatores de 

maior importância. 
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ANEXO I - Planilha de Avaliação dos Operadores 

CH~Q:-UST • PLANILHA DE MONITORIA • ATIVO/VENDAS 

Nome do Supervisor. rm. SITE: JOÃO MOURA 

Nome do Gerente: HELOÍSA DA TA: 00/0/02 a 00/00/02 

r- MóJ!losecritírios 

de~& 

MiO~ ah!çalo 111 ·-
ifmmtalosos 

Nome do teleopero~or 

.c 

:; ~ ·-~ ...: 
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.~ 

.. ~ :: . ~ ~~ ~ 

~ .:.. 
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1COMUNICAÇÂO 1 1 3 4 5 6 7 o 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18 19 10 Quafl la1e Objetivo . 

~ 3 o 3 3 3 3 3 o 3 o 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,7 3 
Estabe~ reb:iot!Mio 5 o 5 5 5 5 o 5 5 5 o 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,5 5 
Vmlário/Usoo·da~ 5 o 5 S. 5 o 5 5 5 5 5 o 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,5 6 
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ANEXO 11 - Planilha Descritiva de Avaliação 

Controle da Qualidade de Serviços 
Serviço: Ativo 

Módulo: Comunicação 
Caracteristica 

ldentilica-se 

Estabelece relacionamento 

Vocabulário I Uso adequado da linguagem 

Dicção 

. Módulo: Habilidade /Vendas I Postura 
Caracteristica 

Empatia 

Ética I Atitude profissional 

Estrutura a chamada para desenvolver a venda 

Estabilidade emocional 

Identifica o pertil do di ente 

É confiante e seguro 

Efetua perguntas abertas 

Contorna objeções 

Atenção e concentração I Escuta ativa · 

Módulo: Conhecimento técnico 
Caracteristica 

Apresenta conhecimento do produto 

. 

Conceito 
O operador identilica-se logo no início da lig~o fazendo uso de seu nome ou_ll_seudônimo. 
Pergunta o nome do diente ou se o cliente se encontra, diz qual o seu objetivo e delicadamente se 
apresenta e também à empresa; 

. Faz uso de linguagem correta, não comete erros gramaticais,·não usa gírias, não comete erros de 
concordância e se necessário procura adequar sua linguagem a do cliente~ Deve evitar também o uso de 
palavras negativas, repetitivas, gerundismo e terminologia técnica. Exemplo:· FUP!!, Sistema Travou!. 

Não apresenta problemas de dicção e articulação, não troca letras e pronuncia as palavras com exatidão. 
Não suprime início, meio e fim de palavras. Exemplo: 'Nós vamo!'. Tonalidade • Tom, inflexão, entoação, . 
volume. Ritmo· Lento ou rápido demais . 

Conce~o 

Demonstra ser cortês, gentil e empático ao tratar com o Cliente. 
O operador não deverá denegrir a imagem de seus concorrentes e seus produtos. Não fazer uso de 
colocações falsas (mentiras). Diante de um Cliente agressivo ou fora de si, nunca deve abandonar seu 
!profissionalismo. 
Deve fazer uso do script e todo material de apoio necessário para obter uma resposta positiva logo no 
início da ligação. Sua ligação deve ter início, meio e fim. O operador não deverá pular etapas. 
Mantém-se calmo durante toda a chamada, mesmo em situações extremas referentes a negociação e o 
atendimento. 
De acordo com o perfil identificado diente, o operador deverá usar a maneira mais adequada de abordá· 
lo. Ex: explicar mais, ser mais objetivo, ser mais incisivo, etc 
Apresenta segurança e confiança ao expor seu produto, evitando criar dúvidas por parte do diente, 
demonstrando credibilidade e atitude comercialjl_ositiva lSorriso na voz1 
Fazer perguntas abertas de forma que o cliente não responda somente 'sim' ou 'não". O adequado é obte 
do cliente respostas através das quais o operador consiga identificar oportunidades para apresentar os 
benefícios do produto . 
Exemplo: 'Quando o Sr. vai farmáCia como o Sr. costuma pagar os seus medicamentos? . 
Contorna objeções apresentando soluções e também fazendo uso delas para favorecer seu produto, 
reforçando que ele pode estar perdendo uma _grande OjlOrtunidade. 
O operador deverá manter a atenção voltada para o di ente não fazendo com que ele repita a mesma 
informação diversas vezes, ou deixando de notar (ouvir) algo que ele tenha dito, bem como preencher 
todos os dados no sistema corretamente. 

· Conceito 
Explana ao di ente as características do produto, suas vantagens, benefícios e também promoções. 
Informa prazo e valores do produto, formas de pagamento corretamente. 
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ANEXO 111 - Formulário de Pesquisa 

FORMULÁRIO PARA OBTENÇÃO DE DADOS 

Estamos desenvolvendo um estudo sobre a atividade do telemarketing como ferramenta de pós-venda, 
aquela que implica na prestação de serviço ou informação para o cliente. Acreditamos que você seja um 
profissional especialmente qualificado para nos descrever essa atividade. 

Nosso interesse é identificar quais as situações, decorrentes da interação entre o operador e o cliente, 
levam a satisfação ou insatisfação do cliente. 

6) Em poucas palavras como você resume o principal objetivo dessas operações? 

Coloque-se no lugar do cliente contatado. Ou seja, tente colocar-se no lugar do cliente que recebe a 
ligação. 

Lembre-se se nos últimos tempos você teve algum contato particularmente satisfatório ou insatisfatório 
com algum cliente. Descreva a situação e o que exatamente aconteceu. 

7) Quando o incidente aconteceu? 

8) Que circunstâncias específicas levaram a essa situação? 

9) O que você disse exatamente? 

10) Que motivo faz você sentir que o contato foi satisfatório ou insatisfatório do ponto de vista do 
cliente? 

11) (no caso de incidente insatisfatório) O que você deveria ter dito ou feito? Que impacto isso teve 
para o desenvolvimento de suas atividades profissionais? 
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ANEXO IV - Instruções para os classificadores dos incidentes 

Para ser utilizado na análise o incidente deve atender aos seguintes requisitos: 1) envolver contato cliente
operador, 2) ser muito satisfatório ou insatisfatório do ponto de vista do cliente, 2) ser claramente definido, 
isto é, um episódio único, e 4) ser relatado com detalhes suficientes para ser visualizado pelo entrevistador. 

INSTRUÇÕES PARA OS CLASSIFICADORES 

1. Você receberá uma série de relatos de contatos críticos. Cada ocorrência ou estória, é uma registro 
de uma entrevista padrão. · 

2. éada contato relatàdo e os comportamentos associados a ele são memoráveis pois são ou 
particularmente satisfatórios ou particularmente insatisfatórios. Os respondentes são operadores de 
operação de telemarketing ativo. Entretanto, eles foram orientados a responderem as questões sob 
o ponto de vista do cliente. Portanto, os dados refletem lembranças de quando os operadores 
tiveram contatos particularmente satisfatórios ou insatisfatórios nessa operação; 

3. Você será solicitado a categorizar cada incidente em uma de 12 categorias, baseado em fatores 
chaves que originaram a resposta do operador a esses fatores e motivaram o incidente 
· (in)satisfatório. As regras de seleção e definição serão detalhadas abaixo. · 

4. Sugere-se que você leia toda a entrevista antes de categorizá-la. Se o incidente encaixar-se em 
nenhuma das 12 categorias, deixe-a de lado. Além disso, não tente categorizar incidentes que não 
atendam aos critérios básicos. Um incidente deve: (A) referir-se a um contato entre operador e 
cliente, (B) ser muito satisfatóiio ou insatisfatório sob o ponto de vista do cliente, (C) ser um 
episódio discreto, e (D) ter detalhes suficientes para ser visualizado pelo entrevistador. · 



ANEXO V- Regras de classificação de Incidentes 

REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO 

PESQUISA TELEMARKETING ATIVO 
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Cada incidente deve ser categorizado em apenas uma categoria. Uma vez tendo lido o incidente você deve 
começar a responder as seguintes questões, com o intuito de determinar a categoria apropriada. 

I. Houve alguma falha no serviço anterior? Isto é, houve algum problema no contato ou no serviço 
principal que originou uma resposta do operador? A resposta do operador a essa ocorrência é a. 
causa desse incidente altamente satisfatório ou insatisfatório? 

Se a resposta é sim, coloque o incidente no Grupo I. Então pergunte, que tipo de falha? (A) falha no 
serviço principal anterior; (B) falha no contato anterior; 

Se a resposta é não, vá para a questão 2. 

2. Houve alguma falha no serviço atual? Isto é, houve algum problema no contato ou no serviço 
principal que originou uma resposta do operador? A resposta do operador a essa ocorrência é a 
causa desse incidente altamente satisfatório ou insatisfatório? 

Se a resposta é sim, coloque o incidente no Grupo 2. Então pergunte que tipo de falha? (A) falha no serviço 
principal anterior; (B) falha no contato anterior; 

Se a resposta é não, vá para a questão 3. 

3. Existe evidência de que o incidente teve origem na forma como o consumidor recebeu a ligação 
ou seja, o canal telemarketing? Ou seja, o operador respondeu a alguma reclamação ou elogio por 
ter sido abordado por telefone? 

Se a resposta é sim, coloque o incidente no Grupo 3. Então pergunte que tipode evidência: (A) Responde a 
cliente que reagiu ao horário do contato, (B) Responde a cliente que reagiu a qtde de ligações recebidas; 
(C) Responde a cliente com insegurança em confirmar dados; (D) Responde a cliente que reage a invasão 
de privacidade. 

Se a resposta é não, vá para a questão 4. 

4. Há alguma solicitação, implícita ou explícita, ou necessidade por um serviço extra? Isto é, o 
cliente está afirmando (explícita ou implicitamente) que o sistema deveria ser ajustado para 
atender as suas necessidades? A resposta do operador a essa ocorrência é a causa desse incidente 
altamente satisfatório ou insatisfatório? 

Se a resposta é sim, coloque o incidente no Grupo 4. Então pergunte que tipo de necessidade ou solicitação 
está detonando o incidente: (A) responde a cliente com 'necessidades especiais'; (B) responde a 
preferências do cliente; (C) responde a erro admitido do cliente; (D) responde a problemas potenciais com 
terceiros 


	

