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RESUMO 

A importância do tema relacionamento com clientes tem sido crescentemente 

reconhecida pelo mercado, enquanto alternativa para diferenciação estratégica e mesmo 

sobrevivência competitiva. Este estudo objetiva avaliar a influência do nível de maturidade da 

implementação da estratégia de Customer Relationship Management no desempenho 

organizacional. O nível de maturidade é estudado em função de capacidades (Analítica e de 

Consistência na Comunicação), compostas por diversas atividades, e o desempenho em 

função de suas componentes financeira e não-financeira. O presente trabalho contribui para o 

estudo da gradação de atividades e capacidades de CRM enquanto critério para mensuração 

dos resultados de sua implementação. Para isso é analisado um modelo de equações 

estruturais utilizando-se o software LISREL. Os resultados evidenciaram um modelo final 

com bom grau de adequação, permitindo constatar que a Capacidade Analítica da organização 

tem influência em seus desempenhos financeiro e não-financeiro e que, por sua vez, a 

Consistência na Comunicação influencia somente este último tipo de desempenho. Ao final 

são apresentadas as implicações gerenciais, limitações e sugestões para pesquisas futuras. 
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ABSTRACT 

The theme of customer relationship has its importance increasingly acknowledged 

by the market, as an altemative to strategic differentiation and even competitive survival. This 

study aims to evaluate the influency of the maturity leveI of the Customer Relationship 

Management strategy implementation on organizational performance. The maturity leveI is 

studied in terms of capacities (Analitical and Comunication Consistency), compounded by 

several activities, and the performance in terms of its financiaI and non-financial components. 

This work contributes to the study of the gradation of CRM activities and capacities as a 

criterion to measure its implementation results. In order to do that, a structural equation model 

is analyzed using LISREL software. The results have shown a final model with a good degree 

of adequacy, showing the relationship among the Analitical Capacity and FinanciaI and Non

FinanciaI performance, and also demonstrating that Comunication Consistency Capacity only 

influences the last kind of performance. At the end are presented the managerial implications, 

limitations and future research suggestions. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do Tema 

Uma das principais fontes de preocupações para a maioria das organizações é o 

aumento da competitividade. Atualmente é cada vez maior o número delas oferecendo seus 

produtos e serviços em mercados cada vez mais saturados. Tal fato implica em um número 

crescente de alternativas para que os clientes satisfaçam suas necessidades (ACCENTURE 

CORPORATION, 2002; GANDY, 2002). Além disso, eles o estão fazendo não apenas 

comparando produtos e serviços, mas considerando também o relacionamento que mantém 

com seus fornecedores (LING e YEN, 2001). 

Também são crescentes as alternativas pelas qUaiS as organizações podem 

alcançar seus clientes. Vivencia-se ainda uma verdadeira explosão no ritmo, profundidade e 

complexidade das comunicações. Um número cada vez maior de mensagens de organizações 

(anúncios, telefonemas, e-mails, mensagens por celular, etc.) chegam aos clientes por um 

número também crescente de meios (ACCENTURE CORPORATION, 2002). 

Estes fatores contribuem para outra característica deste ambiente, qual seja, os 

clientes estão sofisticando seus hábitos e comportamentos de consumo, na maioria das vezes 

aumentando suas expectativas acerca do que esperam receber das organizações 

(ACCENTURE CORPORATION, 2002). Na verdade, pode-se dizer que o controle do 

relacionamento não é mais exercido pelo fornecedor, mas sim pelo próprio cliente (JUTLA, 

CRAIG e BODORIK 2001; WOODCOCK e STARKEY, 2001). 

o novo contexto competitivo de atuação para as organizações se caracteriza pela 

evolução do paradigma da diferenciação do produto para sua customização, ou seja, sua 

especificação em função das características do consumidor. As trocas passam a ser baseadas 

em relacionamentos ao invés de apenas transações. Por sua vez, o relacionamento com o 

cliente deixa de constituir apenas um meio de venda e entrega do produto ou prestação do 

serviço, passando a ser um meio necessário para a identificação, entendimento e satisfação das 

necessidades dos clientes (SRIV ASTAVA, SHERVANI e FAHEY, 1999). 
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Para se sobreviver neste cenário é crucial a necessidade de entender e se relacionar 

melhor com os clientes. Em função disso, é crescente a adoção de práticas de CRM (Customer 

Relationship Management, ou gerenciamento do relacionamento com o cliente) 

(PLAKOYIANNAKI e TZOKAS, 2002), objetivando oferecer maior valor a eles e da mesma 

forma obter benefícios de negócios por meio de um relacionamento mais efetivo (LING e 

YEN, 2001; PAAS e KUULEN, 2001). 

o CRM pode ser definido como uma estratégia de gerenciamento das interações 

com os clientes. Este gerenciamento deve ser suportado e alavancado pela integração de 

processos, sistemas e informações relativos ao relacionamento com os clientes. Desta forma é 

possível aumentar o entendimento sobre eles e permitir a construção de relacionamentos 

lucrativos de longo prazo por meio do uso mais efetivo de tais informações (LING e YEN, 

2001; KIM, SUH e HWANG, 2003). 

A estratégia de CRM abarca ainda o desenvolvimento de processos para oferecer 

serviços, produtos e informações consistentemente por todos os meios de relacionamento 

(LING e YEN, 2001; JOHNSON, ALLEN e HAMEL, 2000). Cada interação com o cliente 

deve ser apropriada, relevante e consistente independentemente do canal de comunicação 

utilizado (KHIRALLAH, 2000). 

As atividades ou práticas que devem ser desenvolvidas para operacionalizar tais 

estratégias podem ser agrupadas e estruturadas em sub-processos, como por exemplo, a 

idenficação de potenciais novos clientes, a determinação das necessidades dos atuais e 

potenciais clientes, a compreensão sobre a utilização e aplicação dos produtos ou serviços, 

entre outros (SRIV ASTAVA, SHERVANI e FAHEY, 1999; REINARTZ, KRAFFT e 

HOYER, 2003). Tais processos, ou uma combinação entre eles, representam as diferentes 

capacidades necessárias para melhor gerenciar o relacionamento com seus clientes e 

adquiridas pela organização no intuito de fazê-lo. 

o desenvolvimento dessas capacidades é crítico para a obtenção de resultados 

organizacionais positivos por meio da adoção de práticas de CRM (PLAKOYIANNAKI e 

TZOKAS, 2002). Em seu estudo com 21 empresas, WOODCOCK (2000) ratifica tal 

entendimento, concluindo que gerenciando bem o relacionamento com seus clientes as 

organizações têm mais chances de alcançar melhores resultados do que aquelas que não o 

fazem. 
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Esta possibilidade de alcançar melhores resultados é um dos fatores que conferem 

importância ao tema CRM, enquanto estratégia necessária para sobrevivência das 

organizações no mercado atual. 

As organizações que decidem adotar práticas de gerenciamento do relacionamento 

com seus clientes geralmente o fazem buscando alcançar a essência do CRM, que é mudar o 

foco do produto para o cliente (KIM, SUH e HWANG, 2003; LING e YEN, 2001). A atenção 

dispensada a este assunto vem aumentando recentemente (CROSBY e STEPHENS, 1997; 

SRIVASTAVA, SHERVANI e FAHEY, 1999; DAY, 2000a; LING e YEN, 2001; 

PLAKOYIANNAKI e TZOKAS, 2002; REINARTZ, KRAFFT e HOYER, 2003), na mesma 

medida em que as organizações passaram a perceber que o cliente deveria ser o foco de suas 

ações, já que ele representa o principal fator do qual deriva o desempenho organizacional. 

o CRM representa, então, uma resposta organizacional às novas demandas do 

ambiente, principalmente no que se refere a conferir maior importância aos clientes e suas 

especificidades, tomando-os o novo foco da organização. Não possuir a capacidade de 

gerenciamento efetivo de seu relacionamento com o cliente pode significar a ocupação de uma 

posição menos privilegiada frente a concorrentes, levando a uma posição de desvantagem no 

mercado. Isto porque a habilidade de adquirir, reter e melhorar relacionamentos com clientes 

se tomou uma das últimas variáveis onde se pode buscar diferenciação e, desta forma, obter 

alguma vantagem competitiva (MCGEE e PETERSON, 2000 citados por PLAKOYIANNAKI 

e TZOKAS, 2002; SRIVASTAVA, SHERVANI e FAHEY, 1999; HOGAN, LEMON, 

RUST, 2002). 

1.2 Justificativas e Contribuições da Pesquisa 

A principal justificativa do presente trabalho está relacionada à relevância do tema 

relacionamento com o cliente, mais especificamente a adoção de práticas de CRM, enquanto 

nova exigência ambiental e fonte de diferencial competitivo para as organizações. 

Também na academia, o interesse por tópicos relacionados à gerência do 

relacionamento com o cliente tem sido cada vez maior. Por exemplo, o Marketing Science 

Institute considerou o gerenciamento das relações com os clientes como uma prioridade de 

segundo nível (silver priorities) para novos tópicos de pesquisas entre 2000 e 2002 (MSI, 
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2000). Para o período de 2002-2004, o gerenciamento dos clientes é considerado uma 

prioridade de primeiro nível (top tier priorities) (MSI, 2002). 

A importância desse tema tem atraído muitas organizações em busca dos 

potenciais benefícios do CRM (GANDY, 2002). Entretanto, a relação entre implementações 

de CRM e o desempenho organizacional reportada pela literatura acadêmica indica resultados 

empíricos conflitantes. Podem ser encontradas referências tanto a fracassos 

(PLAKOYIANNAKl e TZOKAS, 2002; EBENER et ai., RIGBY et al., FOURNIER et alo e 

MITCHELL citados por HENNEBERG, 2003; ACCENTURE CORPORATION, 2002) 

quanto a sucessos (REINARTZ, KRAFFT e HOYER, 2003; WOODCOCK, 2000) de projetos 

deCRM. 

Isso deve significar que as pesquisas que vêm sendo realizadas até o momento 

podem estar ignorando algum aspecto importante no que diz respeito ao relacionamento entre 

práticas de CRM e o desempenho das organizações que as adotaram. É muito provável que 

estas tenham adotado estratégias de CRM distintas entre si, exigindo capacidades variadas, 

que podem ainda ser compostas de atividades diferentes e em diferentes estágios de 

desenvolvimento. 

A título de exemplo, dentre os estudos apresentados nos ENANP ADs (Encontro 

Nacional da Associação dos Programas de Pós-Graduação em Administração) desde 1998, 

não foi encontrado nenhum trabalho relacionado ao estudo quantitativo de componentes do 

eRM. Na revisão bibliográfica realizada foi encontrado um único trabalho (REINARTZ, 

KRAFFT e HOYER, 2003) que se preocupou em estudar os diferentes níveis de 

desenvolvimento da implementação de práticas de CRM e seu relacionamento com o 

desempenho organizacional. 

Desta forma, a principal contribuição do presente trabalho pretende ser a de cobrir 

esta lacuna, avaliando a influência do nível de desenvolvimento de algumas atividades de 

CRM, agrupadas em capacidades. 

Tais atividades e capacidades são assim estudadas, pois entende-se que um dos 

fatores críticos de sucesso para implementações de CRM é sua realização em etapas (LING e 

YEN, 2001; JUTLA, CRAIG e BODORIK, 2001; WOODCOCK e STARKEY, 2001; KIM, 

SUH e HW ANG, 2003). Estas etapas podem ser relacionadas ao desenvolvimento de 
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determinadas atividades, de forma que em cada uma delas a organização adquira uma 

capacidade necessária para melhor gerenciar o relacionamento com seus clientes. 

Adicionalmente, estudando a influência de cada capacidade pode-se indicar qual 

delas contribui de forma mais significativa para o desempenho organizacional. De posse desta 

informação, pode-se priorizar a implementação do CRM em função das capacidades com 

maior influência no desempenho organizacional. O nível de desenvolvimento destas 

capacidades determina o que se convencionou denominar neste estudo de nível de maturidade 

da implementação da estratégia de CRM. 

Investimentos em áreas erradas ou implementações superficiais parecem ser as 

pnnCIpaIS causas destes fracassos, conforme sugerem NANCARROW, REES e STONE 

(2003). Desta forma, uma contribuição adicional deste trabalho é auxiliar na identificação das 

prioridades para o investimento das organizações que estejam planejando implementar 

práticas de CRM. Isto será feito levando-se em consideração o nível de desenvolvimento das 

capacidades estudadas e, em última instância, a maturidade da implementação. 

Adicionalmente, e ainda segundo NANCARROW, REES e STONE (2003), a 

utilização de métricas inadequadas constitui uma das principais barreiras ao sucesso na 

implementação de práticas de CRM. Outra contribuição do presente trabalho é a indicação dos 

fatores que possuem maior influência na composição das variáveis estudadas relacionadas a 

tais implementações. 

Finalmente, no que diz respeito ao aspecto acadêmico de sua justificativa, a 

importância deste trabalho está representada em última instância por sua contribuição para a 

estruturação do conhecimento em uma área ainda em desenvolvimento e, até por esta razão, 

pouco explorada. 

1.3 Problema Geral de Pesquisa 

o problema que se pretende investigar no presente trabalho está representado pela 

seguinte questão: 

O nível de maturidade da implementação da estratégia de CRM influencia o 

desempenho organizacional? 
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1.4 Objetivos do Trabalho 

1.4.1 Objetivo Final 

o objetivo final deste estudo é avaliar o relacionamento entre o nível de 

maturidade da implementação da estratégia de CRM e o desempenho organizacional. 

1.4.2 Objetivos Intermediários 

o nível de maturidade da implementação da estratégia de CRM (referenciado de 

agora em diante simplesmente por 'maturidade do CRM') pode ser determinado pelo nível de 

desenvolvimento das capacidades de CRM (PLAKOYIANNAKI e TZOKAS, 2002; DA Y, 

2000b). 

Neste trabalho tais capacidades serão representadas pelo nível de desenvolvimento 

da capacidade analítica de uma organização em relação às informações sobre seus clientes 

(daqui em diante chamado de 'Capacidade Analítica') e pelo nível de consistência na 

comunicação com estes através de seus múltiplos canais de interação (daqui em diante 

chamado de 'Consistência na Comunicação'). 

Além disso, o desempenho organizacional é analisado em função dos aspectos 

financeiro e não-financeiro. 

No intuito de se alcançar o objetivo final determinado anteriormente, pretende-se 

estudar o relacionamento individual entre duas das capacidades componentes do nível de 

maturidade do CRM e os dois tipos de desempenho organizacional considerados. Finalmente, 

pretende-se averiguar se a variável Desempenho Não-Financeiro é de alguma forma 

mediadora dos efeitos destas capacidades no Desempenho Financeiro de uma organização, 

pois em muitos casos é difícil demonstrar retornos tangíveis para os investimentos realizados 

em implementações de CRM (KIM, SUH e HW ANG, 2003). 

Desta forma, entende-se necessário: 

• Avaliar a relação entre a Capacidade Analítica e o Desempenho Não

Financeiro; 
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• Avaliar a relação entre a Capacidade Analítica e o Desempenho Financeiro; 

• Avaliar a relação entre a Consistência na Comunicação e o Desempenho Não

Financeiro; 

• Avaliar a relação entre a Consistência na Comunicação e o Desempenho 

Financeiro; 

• Avaliar a relação entre o Desempenho Não-Financeiro e o Desempenho 

Financeiro. 

o modelo que explicita tais relacionamentos será discutido em detalhes no 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Esta seção introdutória apresentou o tema CRM, contextualizando o objeto de 

estudo em suas dimensões ambientais e conceituais e ainda abordando as principais 

justificativas para o presente estudo. Foram também apresentados o problema de pesquisa e os 

respectivos objetivos de trabalho. Nas seções seguintes serão abordados os principais 

elementos constituintes do referencial teórico, assim como seu inter-relacionamento no 

modelo conceitual estudado. Posteriormente são discutidos os detalhes acerca da metodologia 

utilizada na pesquisa, seguindo-se da análise dos resultados alcançados. Finalmente, são 

apresentadas as considerações gerais, com as principais conclusões e limitações do presente 

trabalho, assim como sugestões para pesquisas futuras. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Marketing de Relacionamento 

o termo Marketing de Relacionamento foi introduzido por BERRY (1983), desde 

quando começou a se consolidar um novo papel para a disciplina do Marketing. Para este 

autor, a preocupação com a conquista de clientes, que antes constituía um fim em si mesma, 

passava a ser apenas uma das etapas do processo de marketing. Este novo processo pode ser 

definido como atrair, manter e incrementar o relacionamento com os clientes. Para 

MCKENNA (1993), ao invés de manipular o cliente, a organização deve criar um 

relacionamento mutuamente benéfico com ele, por meio do compartilhamento de 

conhecimento e do diálogo. 

A grande mudança no paradigma do marketing se deu em seu foco, que deixou de 

ser a transação, pela qual ocorria uma operação de compra e venda, para ser todo o 

relacionamento, passando a serem considerados então as relações de trocas passadas, as 

expectativas futuras e o envolvimento entre as partes (RITTNER, 1999). 

Neste novo cenário, as organizações tentam construir, a longo prazo, 

relacionamentos "ganha-ganha" com seus clientes, distribuidores, revendedores e 

fornecedores valiosos. O objetivo é alcançar melhores resultados por meio de laços 

econômicos, técnicos e sociais mais fortes entre as partes. Transações rentáveis serão 

decorrência desta rede de relacionamentos (KOTLER, 1994). 

KOTLER (1994) sugere a existência de cinco níveis de profundidade do 

relacionamento com os clientes: básico, reativo, responsável, pro ativo e de parceria. O 

primeiro é caracterizado por vendas pontuais, em que depois de efetuadas o cliente não volta a 

ser contatado. No segundo, o vendedor vende o produto e estimula o cliente a procurá-lo em 

caso de dúvida ou reclamação. O nível "responsável" diz respeito à uma situação em que 

ocorra ações de pós-venda, por exemplo quando o vendedor liga ao cliente questionando 

sobre o desempenho do produto e solicitando feedbacks. Quando este tipo de contato ocorre 

de forma proativa, sem relação com o evento da venda ou de uma reclamação por exemplo, 
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trata-se do quarto nível. No último nível, de "parceria", cliente e fornecedor trabalham em 

conjunto para descobrir melhores maneiras de utilizar um produto ou que tipo de produto ou 

serviço seriam úteis para as necessidades do cliente, etc. 

Cada um destes níveis de relacionamento é adequado a um tipo de organização, 

principalmente em função do número de clientes e/ou canais e margens praticadas. KOTLER 

(1994) propõe o quadro abaixo para explicar a adequação de cada nível a partir destes 

critérios. 

FIGURA 1 - Níveis de Marketing de Relacionamento 

Valor da Margem 

Alto Médio Baixo 

<Zl Alto Responsável Reativo Baixo ou Reativo Q) ...... 
s::::: 
Q) <Zl ..... .~ ...... 

U § Médio Responsável Reativo Q) Proativo 
"1:) U 
o ::I 
I-< ~ Q) 

S Q) 

'::I Baixo Parceria Proativo Responsável 
Z 

Fonte: KOTLER (1994) 

Um dos berços do Marketing de Relacionamento foi o Marketing de Serviços. Isto 

se deve principalmente ao fato de serem os serviços ofertas com alto grau de intangibilidade. 

Nesse contexto, fatores ligados ao relacionamento entre a organização e o cliente, como por 

exemplo grau de interação e de entendimento entre os funcionários envolvidos, passaram a ser 

críticos para o sucesso de projetos de serviços. 

Além disso, ativos intangíveis, particularmente a marca e a carteira de clientes, 

estão se tomando cada vez mais importantes para as organizações. O interesse por mais 

informações sobre este tipo de ativo é crescente e principalmente originário de investidores 

financeiros buscando enriquecer seus processos decisórios (GUPTA e LEHMANN, 2003). 

Embora a marca já venha sendo estudada como um importante bem de uma 

organização (AAKER e DAVIS, 2000, citados por GUPTA e LEHMANN, 2003), sendo 

inclusive alvo de avaliações rotineiras por algumas instituições, atenção limitada vem sendo 
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dispensada aos clientes, enquanto ativos (GUPTA e LEHMANN, 2003). A estimação de valor 

para o cliente é um dos princípios em que se baseia o Marketing de Relacionamento. A 

organização deve ser capaz de mensurar a importância de cada cliente para seu resultado, de 

forma que consiga priorizar seu atendimento àqueles que ofereçam maiores retornos. 

o estudo do cliente, enquanto um dos principais entes da rede de relacionamento 

de uma organização, é o foco do que pode ser chamado de um dos extratos ou subconjuntos 

do Marketing de Relacionamento, o CRM. No que se refere à filosofia do CRM, o 

relacionamento de maior importância é aquele entre a organização e seus clientes. 

3.2 CRM 

o CRM tem origem na base conceitual e teórica do marketing de relacionamento. 

Seu objetivo principal pode ser estabelecido como o de aumentar a eficiência do marketing, 

agregando maIS valor para ambas as partes envolvidas no relacionamento 

(PLAKOYIANNAKI e TZOKAS, 2002). 

3.2.1 Definição 

Conforme o próprio significado do acrônimo CRM (Custormer Relationship 

Management, ou Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente) deixa claro, sua definição 

está relacionada à estratégias, processos ou práticas de gerência das interações com os 

clientes. Tais interações são as fontes mais efetivas de dados sobre as expectativas, 

necessidades e características dos clientes, pois são obtidas diretamente destes, sem 

intermediários, minimizando possíveis distorções no processo de comunicação. 

A organização deve ter entre seus objetivos principais alcançar esse entendimento 

das necessidades dos clientes, pois as preferências do cliente são o cerne do marketing 

(DOLAN, 2001, citado por HAMID e KASSIM, 2004). 

Para HANSOTIA (2002), o objetivo deveria ser não só o de conhecer, como 

também poder antecipar as necessidades, baseando-se em perfis e comportamentos dos 

clientes e dados sobre tendências de mercado. 
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As necessidades dos clientes, depois de entendidas, devem servir de parâmetro 

para os outputs da organização, quais sejam, além de produtos e serviços, sua imagem, 

comunicações e outros meios de contato com o mercado. O CRM é um processo contínuo de 

fortalecimento das relações com os clientes por meio do fornecimento de produtos ou serviços 

cada vez mais próximos de suas necessidades . Tais necessidades são dinâmicas, por isso são 

necessárias estruturas e operações também dinâmicas para minimizar possíveis discrepâncias 

entre estas e quaisquer outputs organizacionais. 

Na abordagem de NANCARROW, REES e STONE (2003) são mencionados 

alguns outros elementos também importantes para a definição do CRM. Estes autores 

entendem que CRM envolve além da identificação e gerenciamento das necessidades do 

cliente, a monitoração de toda a experiência deste com a organização, passando pela resolução 

e antecipação de problemas e a tomada de ações proativas para evitá-los. 

Para SWIFf (2001, citado por LAW, LAU e WONG, 2003) práticas de CRM 

envolvem não só o processo de entendimento, como também o de exercer influência junto ao 

consumidor por meio de comunicação significativa. Além de atuar em todos os momentos em 

que ocorre a interação cliente-organização, é também importante conhecer os critérios e 

características que permitam realizar uma comunicação efetiva com eles (HANSOTIA, 2002). 

o CRM deve permitir o tratamento diferenciado para diferentes tipos de clientes 

(HAMILTON, 2001 citado por LA W, LAU e WONG, 2003). Um maior entendimento e uma 

melhor comunicação visam aumentar a profundidade, amplitude e duração do relacionamento 

da organização com seus melhores clientes (HANSOTIA, 2002). A utilização de informações 

sobre preferências e necessidades pode ser usada para melhorar a experiência do cliente com a 

organização, por exemplo por meio de personalização de produtos, serviços, estilos ou meios 

de comunicação, etc. (BOSE, 2002; HAMID, 2004). Similarmente, deve-se ser possível 

desincentivar ou pelo menos não investir em clientes não lucrativos ou sem potencial. Nestes 

casos, por exemplo, pode-se utilizar recursos mais baratos de comunicação com respostas 

mais lentas ou ainda tarifar serviços diferenciadamente, com cobranças maiores para 

determinados clientes. Desta forma é possível a construção de relacionamentos lucrativos de 

longo prazo por meio do uso mais efetivo de informações que sempre estiveram disponíveis, 

contudo sem utilização (LING e YEN, 2001; KIM, SUH e HWANG, 2003). 
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3.2.2 Breve Histórico 

No inicio do comércio, o relacionamento entre fornecedor e cliente era 

customizado. Estes últimos eram tratados por seus nomes, suas preferências e características 

eram profundamente conhecidas. Os relacionamentos eram de longo prazo e não focados em 

uma transação momentânea e específica (PEPPERS e ROGERS, 2000). 

Com o crescimento do mercado consumidor, tal tratamento personalizado deixou 

de ser praticado. Os clientes deixaram de ser tratados individualmente e passaram a ser 

entendidos como componentes de grupos de clientes ou segmentos de mercado. 

Nesse contexto, os clientes são agrupados em conjuntos com características 

similares, de forma que o objetivo passou a ser o de atender um cliente "médio", que 

representasse todo ou a maior parte do segmento do qual fizesse parte. O resultado foi o foco 

em um cliente abstrato, de forma que aqueles que minimamente se diferenciavam deste 

acabariam por não receber o melhor tratamento. A nova preocupação organizacional deixou 

de ser vender mais produtos para um cliente e passou a ser vender para mais clientes um 

determinado produto. 

A produção artesanal deu lugar à produção em massa, que acabou por massificar 

também o relacionamento com os clientes. O foco desse Marketing de Massa deixou de ser o 

cliente e passou a ser o produto (PEPPERS e ROGERS, 2000). 

Com o tempo, também aumentou o número de organizações capazes de trabalhar 

sob este novo paradigma. Surgiu um número cada vez maior de alternativas para que os 

clientes satisfizessem suas necessidades. Tal fato representou uma maior oferta de produtos e 

serviços, mesmo que não exatamente idênticos, ainda distantes das necessidades da maioria 

dos clientes, pois buscavam atender segmentos de mercado. Por sua vez, isto passou a 

representar uma vantagem para aquelas organizações que conseguiam se diferenciar frente aos 

clientes, aproximando seus produtos das necessidades destes (BOSE, 2002). 

O poder no relacionamento entre fornecedor e cliente estava novamente se 

transferindo para este último. O paradigma do foco no produto se transformou em sua 

customização, ou seja, sua especificação em função das características do consumidor. As 

trocas passaram a ser baseadas em relacionamentos ao invés de considerarem apenas o 
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aspecto transacional. Por sua vez o relacionamento com o cliente deixa de constituir apenas 

um meio de venda e entrega do produto ou prestação do serviço. Ele passa a ser um meio 

necessário para a identificação, entendimento e satisfação das necessidades dos clientes 

(SRIV ASTAVA, SHERVANI e FAHEY, 1999). 

Para se sobreviver neste cenário, a necessidade da organização de entender e se 

relacionar melhor com seus clientes toma-se crucial. Em função disso, é crescente a adoção de 

práticas de CRM (PLAKOYIANNAKI e TZOKAS, 2002), objetivando oferecer maior valor a 

eles e, da mesma forma, obter benefícios de negócios por meio de um relacionamento mais 

efetivo (LING e YEN, 2001; PAAS e KUULEN, 2001). A tecnologia da informação (TI) 

agora possibilita a volta do tratamento customizado dos clientes, mesmo que considerando os 

volumes atuais, muito maiores que no passado. 

o surgimento do CRM, enquanto estratégia organizacional, tem sua origem na 

unificação de diversos conceitos já praticados em alguns ramos da administração (STONE, 

WOODCOCK, STARKEY, 2003). Mais especificamente, o marketing direto l contribuiu com 

o gerenciamento dos clientes de forma individual, como se fazia nos estabelecimentos 

comerciais antigamente, com o diferencial que maiores volumes poderiam ser tratados, 

utilizando-se ferramentas de TI, como por exemplo um banco de dados para disponibilizar as 

informações sobre os clientes. Das áreas de prestação de serviços a clientes, foi abstraído o 

foco nas interações com o cliente. Das práticas ou setores de controle de qualidade das 

organizações, seu foco na entrega de bens ou serviços de acordo com os requerimentos do 

cliente. Finalmente, das técnicas e conceitos de gerência da cadeia de suprimento, aproveitou

se a preocupação de todos os entes de uma cadeia com o atendimento das necessidades de 

seus respectivos clientes, mas sem esquecer que o cliente final deve ser adequadamente 

atendido. 

3.2.3 Obstáculos 

o fato de a importância do CRM como fonte de diferencial competitivo já ter sido 

compreendida por grande parte das organizações não implica necessariamente no sucesso em 

1 O marketing direto se caracteriza pela utilização de ferramentas de contato impessoais (correio, telefone, 
email, etc.) para comunicar ou solicitar resposta de consumidores (KOTLER, 1994). 
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sua adoção. Os principais obstáculos enfrentados em implementações de práticas de CRM são 

discutidos a seguir. 

Primeiramente, uma estratégia de construção de relacionamentos mais próximos 

com os clientes não é adequada para todo mercado nem para todo tipo de cliente. Estes só vão 

estreitar laços com organizações quando perceberem benefícios neste ato. Mesmo dentre 

aqueles que percebam tais benefícios, nem todos o farão de forma próxima o suficiente 

quanto as organizações gostariam (DAY, 2000b). 

Além disso, a capacidade de se relacionar de forma personalizada com os clientes 

é muito mais difícil de desenvolver que aquela baseada no paradigma de relacionamento 

transacional e organização focada em produto. São necessários desde um bom planejamento, 

até mudanças significativas na cultura da organização. 

Para NANCARROW, REES e STONE (2003) o fato de algumas implementações 

não contemplarem os principais aspectos inerentes aos conceitos de CRM pode explicar 

grande parte dos fracassos observados. Casos típicos de implementações superficiais são 

aqueles que se restringem à instalação de programas de computador, que na verdade apenas 

auxiliam na operacionalização dos conceitos de CRM e facilitam a reestruturação de alguns 

processos. 

Outro importante obstáculo para implementações bem sucedidas de projetos de 

CRM está relacionado à subestimação da importância da fase de planejamento e de uma boa 

definição da estratégia. Sem a correta visão do todo, pode-se ignorar algum setor ou processo 

da organização importante em seu relacionamento com os clientes. Corre-se ainda o risco de 

atribuição de prioridades incorretamente, podendo-se realizar investimentos em áreas erradas, 

o que certamente prejudicará o resultado final do projeto (NANCARROW, REES e STONE, 

2003). 

O estabelecimento de métricas adequadas para avaliação do andamento e 

resultados constitui um fator crítico para o sucesso desses projetos. NANCARROW, REES e 

STONE (2003) mencionam a utilização de métricas inadequadas como um dos maiores 

obstáculos ao sucesso na implementação de praticas de CRM. Este aspecto se relaciona com o 

anterior, na medida em que desde a fase de planejamento é importante que se defina quais os 

fatores críticos de sucesso e como eles serão avaliados. DA Y e BULTE (2002) ressaltam 
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inclusive a necessidade da definição de novos sistemas de motivação funcional, 

principalmente no que se refere à avaliação dos funcionários diretamente responsáveis pela 

interação com o cliente. 

Finalmente, é importante mencionar um obstáculo adicional que, ainda que de 

caráter mais específico, é crítico para o sucesso de quaisquer práticas de CRM. Trata-se da 

qualidade dos dados sobre os clientes (NANCARROW, REES e STONE, 2003). Como eles 

representam o principal subsídio para as análises acerca das preferências e necessidades, 

quaisquer problemas em sua coleta, manipulação ou tratamento pode potencialmente 

prejudicar o resultado final do trabalho de entendimento e comunicação com o cliente. A 

organização deve buscar processos auditáveis, que permitam garantir a integridade e a 

segurança dos dados. 

3.2.4 Antecedentes, Pré-requisitos ou Facilitadores 

Pode-se dizer que algumas áreas de negócio são mais suscetíveis aos potenciais 

benefícios proporcionados pela implementação de práticas de CRM. A intensidade e extensão 

de tais benefícios podem variar entre diferentes setores e mesmo entre diferentes organizações 

de um mesmo setor em função de fatores ou características ambientais e organizacionais. Não 

se pode dizer que a ausência de algum deles inviabilize tais implementações, entretanto, sua 

presença pode significar maiores possibilidades de sucesso e ainda melhores retornos para os 

investimentos realizados. 

Um dos aspectos de maior importância se refere à quantidade e freqüência das 

interações com clientes que uma organização deve gerenciar (HANSOTIA, 2002). Tendo em 

vista que este gerenciamento é justamente um dos objetivos principais do CRM, é plausível 

inferir que quanto mais numerosas e frequentes forem as interações, maior aplicabilidade 

terão as práticas de CRM e maiores poderão ser os benefícios atingidos. 

Na verdade, o número de interações é função do número de clientes e do número 

ou tipo de produtos e serviços. Desta forma, podem ser percebidos como pré-requisitos a 

posse de um grande número de clientes e a oferta de múltiplos produtos ou serviços. De forma 

similar, HANSOTIA (2002) sugere que a organização deve ofertar múltiplos produtos ou 

serviços para que se considere elegível aos benefícios do CRM. 
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A importância da multiplicidade de produtos ou serviços, enquanto pré-requisito 

para implementações bem sucedidas de práticas de CRM, pode ser substituída ou ampliada 

pela presença de características tais como a necessidade de aprendizado intensivo ou 

atividades de pós-venda, como suporte, para sua utilização. Assim, mesmo que uma 

organização não oferte grande variedade de produtos ou serviços, ainda tem maiores 

benefícios potenciais a ai ferir caso trabalhe com produtos de uso complexo. 

Além da complexidade no uso de produtos ou serviços, outro pré-requisito 

importante diz respeito à complexidade das interações. Quando o relacionamento entre a 

organização e seus clientes é intermediado por pessoas, geralmente requerendo maior 

conhecimento especializado e envolvendo situações mais complexas, como uma decisão de 

compra ou a resolução de um problema, é potencialmente maior o impacto da adoção de 

práticas de CRM (HANSOTIA, 2002). 

Conforme abordado no tópico anterior, o sucesso na implementação de práticas de 

CRM depende de seu planejamento e definição estratégica. Por sua vez, este tipo de atividade 

é muito mais efetiva quando existe o compromentimento e envolvimento do corpo diretivo da 

organização. São esperadas, inclusive, reformulações na missão e em todo o planejamento 

estratégico da organização (HANSOTIA, 2002). 

Algumas organizações, mesmo antes de uma implementação formal de práticas de 

CRM, já atuam em conformidade com alguns de seus conceitos. Este tipo de atuação, sempre 

que presente, facilita o trabalho de implementação e aumenta as chances de sucesso dos 

projetos de CRM. HANSOTIA (2002) enumera alguns exemplos de práticas que representam 

tais facilitadores: 

• Na área financeira, a medição e elaboração de relatórios em função do 

desempenho por cliente; 

• Na área de desenvolvimento de produtos, o desenho de produtos customizados; 

• Na área de serVIços ao cliente, o desenvolvimento de um único ponto de 

contato com todas as informações disponíveis sobre o cliente; 

• Na área de crédito, a oferta de condições especiais para os melhores clientes; 
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• Na área de recursos humanos, o recrutamento e treinamento de funcionários 

para o melhor atendimento dos clientes, de acordo com o novo foco da 

organização. 

Finalmente, existem ainda outros fatores de cunho organizacional que podem ser 

considerados como pré-requisitos desejáveis para a implementação de uma estratégia de 

CRM. São eles, possuir uma estrutura de marketing consolidada e com influência 

organizacional, possuir e incentivar empregados com alto grau de autonomia e 

responsabilidade e possuir uma estratégia de negócios que privilegie a qualidade na prestação 

de serviços (BERRY, 1995 citado por COLGATE e DANAHER, 2000; PEPPERS e 

ROGERS, 2000). 

3.2.5 Fases de um Projeto de CRM 

PEPPERS e ROGERS (2000) definem quatro estratégias do Marketing "um- para

um" (com o foco em cada cliente) que podem ser entendidas como macro-etapas de um 

projeto de CRM. São elas: a identificação, a diferenciação, a interação e a personalização. A 

idéia desta divisão é fornecer um mapa com as principais ações derivadas dos conceitos 

centrais do CRM. 

3.2.5.1 Identificação 

o passo inicial e primordial em qualquer iniciativa ligada ao gerenciamento do 

relacionamento com o cliente é a sua correta identificação. Identificar o cliente significa 

conhecer sua identidade, principais características, forma de contato preferida, histórico de 

todas as transações e interações realizadas com a organização, todas as reclamações feitas e 

quais foram as providências tomadas. 

Reconhecer cada cliente, suas características, preferências e histórico deve ser 

possível independentemente do tipo de produto que ele consome ou do canal de comunicação 

utilizado por ele. 

Nem sempre é uma tarefa simples a identificação do cliente. Alguns tipos de 

negócios são operacionalizados sem a necessidade de identificação do cliente (por exemplo, 

postos de gasolina, supermercados, livrarias, etc). Programas de fidelização são um meio de a 
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organização investir para conseguir tal identificação. Nesses casos o cliente é incentivado a se 

identificar em troca de alguns benefícios, como descontos ou prêmios. 

3.2.5.2 Diferenciação 

Para PEPPERS e ROGERS (2000), após a identificação, a organização deve ser 

capaz de diferenciar os clientes reconhecidos. O objetivo é poder entender quais deles são 

mais importantes para a organização em função de critérios próprios ou de mercado, como 

quais são os maiores contribuidores para o resultado da organização, quais tem maior 

potencial a ser explorado, quais devem receber menor atenção, ou menores gastos no 

tratamento,etc. 

Depois de diferenciar, a organização deve ser capaz de tratar cada tipo de cliente 

de maneira distinta. PEPPERS e ROGERS (2000) distinguem quatro grandes categorias em 

função do valor que pode ser gerado para a organização: clientes com ou sem valor e clientes 

com ou sem potencial. 

Os clientes de maior valor devem ser alvo de programas ou ações de retenção. 

Benefícios especiais ou a disponibilização de canais exclusivos de comunicação são exemplos 

de ações que visam recompensar os principais clientes. Maiores valores podem ser obtidos 

dos clientes por meio da busca de alguns objetivos específicos. Primeiro, aumentar a 

longevidade dos relacionamentos, já que quanto maior o prazo, maior tende a ser o número de 

transações e conseqüentemente o valor presente calculado para este relacionamento. Segundo, 

aumentar a participação dos negócios da empresa com cada cliente. É o que se denomina 

aumentar o share 01 wallet, isto é, participação nos gastos de um cliente. Isto se concretiza por 

meio de ações de venda cruzada ou cross-selling (venda de produtos diferentes para um 

mesmo cliente) e up-selling (venda de produtos similares mas de maior valor ou 

complexidade em uma mesma categoria) (JARRAR e NEELY, 2002; HARRISON e 

ANSELL, 2002). 

Os clientes de maior potencial devem receber incentivos para converterem seu 

potencial em efetivo valor para a organização. Por exemplo, podem ser usadas ações de 

antecipação de privilégios, alem de ações de venda cruzada e up-selling. Os clientes com 

menor potencial devem ser incentivados a se relacionar com a organização de forma que se 



19 

tornem lucrativos (seja aumentando a receita por eles gerada, seja diminuindo os custos 

relacionados ao seu atendimento) ou a deixarem de se relacionar com a organização 

(PEPPERS e ROGERS, 2000). 

Ainda segundo PEPPERS e ROGERS (2000), no que se refere aos clientes que 

não proporcionam valor ou não têm potencial para a organização não deve haver qualquer 

incentivo. Eles devem pagar um valor pelos produtos ou serviços que no mínimo remunere a 

organização em todos os seus custos. 

3.2.5.3 Interação 

Uma vez tendo sido descobertos os clientes de valor e com potencial, é preciso 

incentivá-los a interagir com a organização. A interação é a melhor forma de se aumentar o 

conhecimento acerca de seus clientes (PEPPERS e ROGERS, 2000). 

É importante ser capaz de medir e acompanhar cada interação com cada cliente. 

Independentemente do canal utilizado, a organização deve demonstrar consistência e 

coerência em sua comunição. Toda interação deve acontecer dentro do contexto de todas as 

outras interações com cada cliente. Uma nova conversa deve se iniciar, ou pelo menos levar 

em consideração, de onde a última conversa terminou. Além disso, todo feedback deve ser 

cuidadosamente analisado (PEPPERS e ROGERS, 2000). 

3.2.5.4 Personalização 

A partir do conhecimento das necessidades dos clientes é possível proporcionar a 

eles uma experiência única ao fazer negócios com a organização através da personalização 

dos serviços e produtos que esta oferece (PEPPERS e ROGERS, 2000). 

o objetivo final de uma estratégia de CRM é alcançar um estágio no qual seja tão 

simples e cômodo para o cliente fazer negócios com a organização que ele não se sinta 

incentivado a buscar alternativas em concorrentes e que seja difícil para tais concorrentes se 

equipararem à organização em termos de qualidade do relacionamento (DAY, 2000b). 
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3.3 Capacidades de CRM 

Para DA Y (2000b) o desempenho de uma organização é resultante da 

heterogeneidade de seus ativos e capacidades. Os ativos devem ser compreendidos como os 

fatores de produção disponíveis e as capacidades como o meio pelo qual a organização se 

utiliza destes fatores para produzir. 

Mais especificamente, pode-se dizer que capacidades são agrupamentos 

complexos de habilidades e conhecimentos, exercitados através de processos organizacionais, 

permitindo a coordenação de suas atividades, fazendo uso de seus ativos, com o objetivo de 

continuamente aprender e evoluir (DAY, 1994, citado por DAY, 2000a). Tais capacidades são 

de difícil identificação, pois se dispersam através de diversos departamentos e funções 

organizacionais. Ainda segundo este autor, uma capacidade pode ser uma fonte de vantagem 

competitiva sustentável quando superior a dos concorrentes, com valor no mercado e difícil de 

imitar. 

Dentre as capacitadades que se relacionam com o gerenciamento do 

relacionamento com os clientes mencionadas na literatura pesquisada, são abordadas no 

presente trabalho a Capacidade Analítica e a Consistência na Comunicação. 

Elas foram escolhidas para representar o nível de maturidade da implantação de 

uma estratégia de CRM, pois entende-se que representam as principais práticas capazes de 

operacionalizar estratégias de CRM. 

Este entendimento está baseado em alguns trabalhos, como o de LING e YEN 

(2001). Para eles o CRM está relacionado a uma análise profunda do comportamento e 

atributos dos clientes com o objetivo de alcançar um completo conhecimento acerca de seus 

hábitos, desejos e necessidades. Tal conhecimento deve servir de subsídio para a formulação 

de posteriores campanhas de marketing, estratégias e planos de relacionamento. Assim, o 

CRM abarca também toda a rede de contatos pelos quais a organização pode estabelecer, 

cultivar e manter interações mutuamente benéficas com seus clientes. Ainda segundo estes 

autores, a gerência do relacionamento com o cliente é composta de duas variáveis, que se 

relacionam ao conceito de capacidades discutido anteriormente. A primeira se refere ao 

conhecimento, envolvendo a análise de informações sobre os clientes, principalmente suas 
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necessidades, desejos, comportamentos e valores. A segunda diz respeito à necessidade de 

interatividade com o cliente e retrata a capacidade da organização em manter contato com 

seus clientes da forma como estes desejam. 

Os conceitos nos quais se baseaim tais capacidades também estão presentes nos 

estudos de DA Y (2000a) e PLAKOYIANNAKI e TZOKAS (2002). O primeiro autor define a 

capacidade de relacionamento com o mercado como sendo composta por três fatores 

principais: a orientação do relacionamento, conhecimento e habilidades e integração e 

alinhamento de processos. A orientação do relacionamento está relacionada à cultura 

organizacional de foco no cliente. O aspecto conhecimento e habilidades se refere à 

capacidade de acumular e analisar dados sobre os clientes e suas interações e à forma como o 

conhecimento gerado é absorvido por toda a organização. Integração e alinhamento de 

processos é o componente que envolve a preparação da organização para a operacionalização 

das ações resultantes de tais análises. Além dos processos, também os meios ou ferramentas e 

as pessoas devem estar agindo com um mesmo objetivo final. 

PLAKOYIANNAKI e TZOKAS (2002) propõem cinco capacidades conceituais 

determinantes do sucesso na implementação de sistemas de eRM. São elas a capacidade de 

aprendizado e orientação ao mercado, capacidade de integração, capacidade analítica, 

capacidade operacional e capacidade de direção. A primeira delas se assimila ao fator de 

orientação do relacionamento, proposto por DA Y (2000a), na medida em que também 

envolve aspectos culturais relacionados a qual deve ser o objetivo final da organização, nesse 

caso conhecer e satisfazer o cliente, como parte de um processo contínuo de aprendizado. A 

capacidade de integração trata dos mesmos elementos do aspecto integração e alinhamento de 

processos abordados no parágrafo anterior. A capacidade analítica está relacionada ao 

acúmulo e análise dos dados, tendo estreito vínculo com as ferramentas tecnológicas 

utilizadas para tal fim. A capacidade operacional diz respeito à forma como a organização se 

prepara para realizar tal acúmulo de dados e também se adapta às possíveis mudanças 

sugeridas pelas análises, no nível de processos e estrutura. Finalmente, a capacidade de 

direção se refere à mesma preparação e adaptação anteriores, com a distinção de acontecer no 

nível estratégico, tratando da missão, visão e valores organizacionais. 
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3.3.1 Capacidade Analítica 

A Capacidade Analítica objeto de estudo no presente trabalho se refere à 

habilidade de uma organização em captar, manipular e processar dados acerca de seus 

clientes, com o objetivo de facilitar a criação, acumulação, organização e disseminação de 

informações e conhecimentos sobre eles pela organização (ALAVI e LEIDNER, 1999; 

CROTEAU e LI, 2003; DAY, 2000a; JUTLA, CRAIO e BODORIK 2001; 

PLAKOYIANNAKI e TZOKAS, 2002). 

Estes dados se referem principalmente aos desejos, necessidades e valores destes 

clientes (LINO e YEN, 2001), mas também devem envolver preferências acerca do meio e 

freqüência da comunicação. Segundo NANCARROW, REES e STONE (2003), 

tradicionalmente tais dados se referem ao perfil e características do cliente, valor e data das 

transações realizadas, feedbacks, respostas a pesquisas, reclamações realizadas, comentários 

sobre os atendimentos provenientes do pessoal de relacionamento, entre outros. 

o ideal é que a organização seja capaz de coletá-los por si própria, mas também é 

possível adquiri-los de empresas especializadas em sua coleta e tratamento. A necessidade de 

dados externos geralmente ocorre em função de análises gerais do mercado como um todo, 

como por exemplo para estimação de tamanho, potencial, tendências, etc. O mais comum é 

que as empresas possuam apenas dados limitados sobre seus clientes (ASPINALL, 

NACARROWe STONE, 2001). 

Com base nas informações e conhecimento resultante das análises dos dados, a 

organização deve ser capaz de melhor identificar e segmentar seus clientes. 

(PLAKOYIANNAKI e TZOKAS, 2002). Tradicionalmente maior foco é dado para a 

identificação dos melhores candidatos para aquisição e desenvolvimento, por meio de vendas 

cruzadas e up-selling, pois destas ações pode-se obter resultados em menores prazos. Esta 

identificação deve ser baseada prioritariamente em informações provenientes, além da análise 

dos dados, de pesquisas de marketing e potencial de mercado (NANCARROW, REES e 

STONE,2003). 

A Capacidade Analítica pode também ser relacionada com o conceito de 

gerenciamento do conhecimento. Na literatura acadêmica, este conceito é considerado tanto 



um facilitador (JUTLA, CRAIG e BODORIK 2001), quanto um fator crítico de sucesso 

(ALA VI e LEIDNER, 1999; CROTEAU e LI, 2003) das iniciativas de CRM. 

Apesar da ênfase normalmente conferida pelas organização à questão tecnológica, 

relacionada à criação de repositórios centrais de dados sobre os clientes e o uso de programas 

de computador para fazer a análise de tais dados, deve-se priorizar o transferência do 

conhecimento e não do dado não tratado. O mais importante é saber como adquirir, selecionar 

e interpretar os dados de forma que estes se transformem em conhecimento utilizável. Além 

disso, é importante o desenvolvimento de um ambiente propício à disseminação deste 

conhecimento por todos na organização (DAY, 2000b). 

3.3.2 Consistência na Comunicação 

A Consistência na Comunicação se refere à capacidade da organização em se 

relacionar com seus clientes através de seus múltiplos canais de forma coerente. Isto significa 

ser capaz de disponibilizar todas as informações sobre o relacionamento com os clientes nos 

pontos de contato (DA Y, 2000a). Esta consistência implica ainda na necessidade de 

interatividade entre a organização e o cliente e de conhecimento da forma como este deseja 

ser contatado (LING e YEN, 2001). Refere-se também à capacidade de integração dos 

sistemas organizacionais, de coordenação e sinergia entre as funções organizacionais, entre os 

diversos departamentos e setores e ainda entre organizações na cadeia de suprimento 

(PLAKOYIANNAKI e TZOKAS, 2002; DAY, 2000a). 

A definição de uma estrutura de canais adequada, assim como sua integração, é 

crucial para o CRM (JOHNSON, ALLEN e HAMEL, 2000). Da mesma forma, disponibilizar 

informações sobre os clientes de forma integrada por estes canais representa um desafio para 

aquelas organizações que desejam se tomar eficientes no gerenciamento de seus clientes 

(WOODCOCK e STARKEY, 2001). 

o crescimento do uso de canais não tradicionais (como e-mail ou tele-marketing) 

e ainda o surgimento de novos canais baseados na Internet aumentam a necessidade e a 

importância da gerência do relacionamento com os clientes (NANCARROW, REES e 

STONE, 2003). 
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As informações e conhecimentos resultantes da aplicação da Capacidade Analítica 

podem servir como subsídio para algumas decisões necessárias no âmbito da capacidade de 

Consistência na Comunicação. Conhecer as preferências e taxas de utilização dos diferentes 

canais pelos clientes pode ajudar as organizações a ajustar suas rotas para o mercado, isto é, 

como elas se comunicam e interagem com seus clientes. Por exemplo, aqueles de menor valor 

para as empresas são direcionados para os canais mais baratos para estas, como tele

atendimento ou organizações parceiras, que significam menores custos. Ao contrário, aqueles 

de maior valor podem ter a sua disposição meios exclusivos de relacionamento e atendimento 

pessoal, com menores filas ou tempo de espera (ABBOTT, STONE e BUTTLE, 2001). 

3.4 Desempenho organizacional 

Encontra-se na literatura alguns estudos indicando que organizações que 

gerenciam bem o relacionamento com seus clientes alcançam melhores resultados do que 

aquelas que não o fazem. 

Para PLAKOYIANNAKI e TZOKAS (2002), um melhor desempenho ou o 

sucesso no resultado final de uma implementação de CRM tem relação com o 

desenvolvimento de capacidades que permitam a operacionalização dos conceitos e 

estratégias envolvidos. De forma similar, o desenvolvimento de práticas de CRM aumenta as 

chances de atingimento de melhor desempenho, conforme estudo realizado por WOODCOCK 

(2000). DESHPANDE, FARLEY E WEBSTER (1993) concluíram que a orientação para o 

consumidor tem influência positiva no desempenho de uma organização. 

De qualquer forma, é importante ressaltar a existência de outros fatores, externos a 

este estudo, que influenciam no desempenho organizacional (WOODCOCK, 2000). No 

presente trabalho, o desempenho organizacional é analisado em função não só do desempenho 

financeiro, mas também considera o desempenho não-financeiro. Esta distinção é similar à 

utilizada por REINARTZ, KRAFFT e HOYER (2003), por sua vez baseada nos conceitos de 

desempenho de mercado e desempenho econômico. Tal distinção é necessária, pois é difícil 

demonstrar retornos tangíveis para os investimentos realizados em implementações de CRM 

(KIM, SUH e HWANG, 2003). O aspecto financeiro se refere aos resultados finais da 

operação da organização (influenciada pela adoção de práticas de CRM) medidos 

objetivamente pela receita gerada e pelo lucro obtido. O não-financeiro se relaciona a 
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benefícios intangíveis, de relação não muito clara com os resultados objetivos, mas que 

podem ser desejáveis, pois são importantes na criação de vantagens competitivas sustentáveis 

(SRIVASTAVA, SHERVANI e FAHEY, 1999). 

DA Y (2000b) considera razoável inferir que organizações com capacidades mais 

desenvolvidas tendam a ter melhores desempenhos que suas concorrentes. Desta forma, 

investimentos nas capacidades de relacionamento, em princípio, são justificáveis na medida 

em que se esperam como retomo maiores receitas e lucratividade, além de melhores métricas, 

tais como participação de mercado, satisfação e retenção de clientes. 

3.4.1 Desempenho Financeiro 

Muitas podem ser as dimensões utilizadas para mensurar o desempenho 

financeiro. As mais tradicionalmente usadas geralmente se referem a variáveis contábeis ou 

comerciais. Alguns exemplos são o faturamento ou receita (bruta ou líquida), lucro bruto, 

lucro antes dos impostos, lucro operacional, lucratividade, lucro sobre a receita, crescimento 

percentual da receita ou lucro, retomo sobre ativos, retomo sobre investimento, etc. 

Neste trabalho, o resultado financeiro é analisado em termos da receita bruta e do 

lucro bruto das organizações estudadas. 

3.4.2 Desempenho Não-Financeiro 

Também existem em grande número as variáveis disponíveis para mensurar o 

desempenho de atividades de marketing. No que se refere aos estudos de CRM, algumas das 

mais utilizadas são: a satisfação do cliente, lealdade do cliente, taxa de cross-selling ou 

vendas cruzadas, taxa de up-selling, taxa de retenção de clientes, taxa de aquisição de novos 

clientes, taxa de recuperação de clientes, influência da recomendação por clientes, custos para 

o cliente de mudança de fornecedor, etc. 

Neste trabalho, considera-se o desempenho não-financeiro como sendo 

constituído por quatro indicadores: taxa de retenção de clientes, taxa de aquisição de novos 

clientes, satisfação do cliente e taxa de vendas cruzadas. 
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3.4.2.1 Retenção de clientes 

Ações de retenção de clientes dizem respeito a esforços organizacionais que 

objetivem manter um determinado cliente se relacionando com a organização, 

preferencialmente de forma benéfica para ambas as partes. 

A retenção é um dos principais métricas utilizadas para medir o relacionamento 

com os clientes (ASPINALL, NACARROW e STONE, 2001). Tendo em vista que o 

conceito intrínseco da retenção está relacionado à manutenção do relacionamento de um 

cliente com a organização, deve ser primordial a escolha dos clientes adequados para serem 

alvos de ações com este objetivo. 

Obviamente devem ser escolhidos aqueles que representem de alguma forma 

resultados positivos para a organização em seu relacionamento com esta. No máximo, a título 

de investimento, pode-se considerar a retenção de clientes ainda não lucrativos caso entenda

se que tais clientes possuem potencial para no futuro assim se tornarem. 

Consoante com este raciocínio, pode-se dizer que a retenção gera receita repetida 

e constante, assumindo que o cliente consuma constantemente. Desta forma, assumindo 

também que o relacionamento é lucrativo, a retenção contribui para o lucro (STORBACKA, 

STRANDVIK e GRONROOS, 1994). 

Alguns estudos já se aprofundaram nas contribuições que ações de retenção 

podem trazer para uma organização. ROSENBERG e CZEPIEL (1984, citados por 

COLGATE e DANAHER, 2000) demonstraram que o custo de adquirir um cliente é 

aproximadamente cinco vezes maior que o custo de reter um cliente atual por meio de 

estratégias de relacionamento. Similarmente, REICHHELD e SASSER (1990, citados por 

COLGATE e DANAHER, 2000) argumentam que organizações podem aumentar seus lucros 

em até 100%, caso consigam aumentar em pelo menos 5% a retenção de seus clientes. 

Este tipo de cálculo deve subsidiar decisões de investimento em atividades de 

retenção. Uma vez que podem ser estimados os ganhos com o crescimento da taxa de 

retenção, podem também ser estimados os limites de investimentos em práticas, por exemplo, 

de CRM, que contribuam para tal crescimento (GUPTA e LEHMANN, 2003). 
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HARRISON e ANSELL (2002) abordam outros benefícios da retenção. Para estes 

autores, em alguns casos podem existir custos iniciais altos, sejam para conquistar o cliente ou 

para efetivar a transação, de forma que é interessante prorrogar o relacionamento com a 

intenção de recuperar tais custos (ou investimentos) de forma suave no decorrer do tempo. 

Além disso, as oportunidades de cross-selling são potencialmente maiores para clientes que 

permanecem se relacionando com a organização, uma vez que estarão por mais tempo 

expostos a ofertas deste tipo. Finalmente, clientes antigos geralmente estão satisfeitos, 

podendo mais facilmente se tomar referências para outros clientes. 

Além dos benefícios já discutidos sob o ponto de vista da organização, a retenção 

apresenta vantagens também para os clientes. Benefícios de ordem psicológica e social, como 

familiaridade, reconhecimento pessoal e amizade são citados pela literatura (SHETH e 

PARVATIYAR, 1995; BERRY, 1995; GWINNER et al., 1998; citados por COLGATE e 

DANAHER, 2000). Vantagens econômicas, como o desconto ou condições especiais de 

pagamento, além de produtos e serviços mais adequados a suas necessidades são outros 

benefícios que podem ser obtidos pelo cliente alvo de ações de retenção. 

3.4.2.2 Aquisição de clientes 

A definição de aquisição de novos clientes reside em suas própria denominação. 

Ações de aquisição se relacionam a atividades, tais como prospecção, propaganda e 

programas de incentivo, que objetivem aumentar o número de clientes que efetivamente 

adquiriram produtos ou serviços de uma organização pela primeira vez (EDV ARDSSON et 

al.,2000). 

Assim como no caso da retenção, deve-se dispensar atenção especial ao alvo de 

ações de aquisição. Programas de aquisição indiscriminada podem trazer clientes não 

interessantes para a organização, fazendo com que se dispenda esforços e recursos para 

identificá-los e desligá-los. 

No final dos anos 90 muitas empresas, especialmente as voltadas ao comércio 

eletrônico, acreditavam que a aquisição de clientes e o rápido crescimento da organização 

eram fatores críticos para o sucesso. Elas passaram então a adquirir clientes 

indiscriminadamente, ignorando não só o potencial destes como os custos incorridos neste 
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processo (GUPTA e LEHMANN, 2003). Tal forma de utilização pode ter sido a explicação 

para a derrocada de muitas delas. 

Desta forma, é preferível investir em ações de pré-seleção dos potenciais novos 

clientes. Como na maioria dos casos a organização dispõe no máximo de informações 

limitadas sobre clientes com os quais nunca se relacionou antes, é comum se recorrer à 

pesquisas de mercado. 

3.4.2.3 Satisfação de clientes 

É crescente a adoção da satisfação de cliente como métrica para o 

desenvolvimento, monitoração e avaliação de produtos e serviços. De fato, este tipo de 

critério começa a ser utilizado também na mensuração do desempenho, motivação e 

compensação de funcionários (ANDERSON, FORNELL e LEHMANN, 1994). 

BOULDING et aI. (1993, citados por ANDERSON, FORNELL e LEHMANN, 

1994) aborda duas distintas formas de conceituação da satisfação: a específica por transação e 

a cumulativa. A primeira delas se refere ao julgamento posterior referente a uma transação 

específica já ocorrida, fornece informações e feedback sobre produtos ou serviços também 

específicos. A satisfação cumulativa diz respeito a uma avaliação geral do produto, serviço ou 

mesmo da organização, baseada no histórico de consumo. Este tipo de informação serve de 

métrica para os desempenhos passado, presente e futuro da organização (ANDERSON, 

FORNELL e LEHMANN, 1994). 

A satisfação representa um conceito de difícil mensuração, principalmente no 

sentido de que são vastas as possibilidades de se fazê-lo. Conseqüentemente, dificilmente 

organizações diferentes realizam tal medição de forma similar. Desta forma, são grandes as 

chances de ser inadequada uma comparação entre valores associados à satisfação de diferentes 

organizações (AMERICAN PRODUCTIVITY & QUALITY CENTER, 2001). 

Para PARASURAMAN, BERRY e ZEITHML (1988, citados por ALLEN e 

WILB URN , 2002), a satisfação pode ser operacionalizada através de cinco componentes 

primários: a tangibilidade, a confiabilidade, a capacidade de compreender e reagir 

rapidamente (responsiveness), a empatia e a segurança. O primeiro deles está relacionado à 

qualidade das instalações, equipamentos, pessoal e materiais de comunicação da organização. 
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A confiabilidade se refere à capacidade de o fornecedor desempenhar suas ações de forma 

segura e acurada. O terceiro aspecto diz respeito à capacidade de compreensão e reação rápida 

a quaisquer estímulos ou exigências do ambiente externo. A empatia está relacionada ao 

respeito, atenção e cortesia percebidos pelo cliente no tratamento ou mesmo na imagem do 

fornecedor. Finalmente, a segurança se refere à competência e habilidades demonstradas pela 

organização. 

Para contornar este obstáculo é necessária a utilização de uma medida de 

satisfação geral que seja uniforme e comparável. O American Customer Satisfaction lndex

ACSI (Índice de Satisfação do Cliente [Norte] Americano) atende a estes requisitos. 

O ACSI utiliza múltiplos indicadores para mensurar a satisfação geral enquanto 

variável latente2
• O resultado é um índice genérico o suficiente para ser comparável entre 

organizações, indústrias, setores ou países. Este índice é resultante de três antecedentes, quais 

sejam, a qualidade percebida, o valor percebido e expectativas do cliente (ANDERSON e 

FORNELL, 2000; FORNELL et aI., 1996), conforme modelo abaixo. 

FIGURA 2 - Modelo da Satisfação do Cliente - ACSI 

Fonte: Adaptado de FORNELL et aI. (1996) 

2 O conceito de variável latente será abordado em mais detalhes no capítulo 5 

Satisfação do 
Cliente (ACSI) 
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3.4.2.4 Vendas Cruzadas 

o conceito de vendas cruzadas (freqüentemente referenciada pelo termo 

equivalente em inglês, cross-selling) diz respeito à ocorrência de vendas de produtos 

diferentes para um mesmo cliente em uma mesma empresa (JARRAR e NEELY, 2002; 

HARRISON e ANSELL, 2002), conforme já mencionado na seção 3.2.5.2. 

Um dos principais fatores críticos para o sucesso de ações de venda cruzada se 

refere à capacidade de ter uma visão integrada do cliente, além de entendê-lo e tratá-lo de uma 

forma única e consistente. As possibilidades de sucesso de ações como esta são maiores 

quando a organização é capaz de perceber como suas ofertas se complementam com o 

objetivo de atender às necessidades do cliente como um todo (JARRAR e NEELY, 2002). 

Neste capítulo foram apresentadas e discutidas as bases teóricas sobre as quais se 

fundamenta o presente trabalho. O referencial teórico foi utilizado tanto para contextualizar o 

universo da pesquisa, como para fornecer mais detalhes sobre variáveis e indicadores 

utilizados. O capítulo seguinte apresenta o modelo proposto e discute os relacionamentos 

entre os construtos que o compõe, quais sejam a capacidade analítica, a consistência na 

organização, o desempenho financeiro e o desempenho não-financeiro. 



4 O MODELO ESTUDADO E AS HIPÓTESES DE PESQUISA 

A representação gráfica do modelo que se deseja testar é a seguinte: 

FIGURA 3 - Modelo Proposto 

Maturidade do CRM 
----------------------1 

I 
I 
I 
I ----------------------

Fonte: Autor da dissertação 
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r-------------------------
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L ________________________ _ 
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Admite-se como verdadeira a suposição geral de que o nível de maturidade da 

implementação da estratégia de CRM se relaciona positivamente com o desempenho 

organizacional. Mais especificamente, entende-se que tanto a Capacidade Analítica quanto a 

Consistência na Comunicação influenciam positivamente os desempenhos financeiro e não

financeiro. Pretende-se, ainda, comprovar a relação positiva entre o Desempenho Não

Financeiro e o Financeiro. 

Os relacionamentos apresentados no modelo acima são discutidos agrupadamente 

nos tópicos seguintes. 
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4.1 CRM e Desempenho Não-Financeiro 

Podem ser encontradas na literatura várias referências à influência de atividades 

ou capacidades de CRM em indicadores de desempenho não-financeiro. Do trabalho de 

KARIMI, SOMERS e GUPTA (2001, citados por KIM, SUH e HWANG, 2003) é possível 

entender que a implementação de práticas apropriadas de CRM pode potencialmente aumentar 

a satisfação e a retenção de clientes. De forma correlata, para WINER (2001), o objetivo geral 

destas práticas seria obter um nível de satisfação maior que seus concorrentes. 

Algumas práticas de CRM são consideradas antecedentes da satisfação dos 

clientes também no trabalho de STONE, HOBBS e KHALEELI (2002). Aspectos do CRM 

ligados à consistência na comunicação, como o gerenciamento de canais de interação com os 

clientes, propiciam benefícios como o aumento da conveniência e melhoria da experiência do 

cliente no relacionamento com a organização. Adicionalmente podem proporcionar maior 

confiabilidade à infra-estrutura de atendimento e satisfazer expectativas relacionadas à 

consistência da comunicação através de múltiplos canais. Tanto a experiência como as 

expectativas do cliente acerca do produto ou serviço são antecedentes da satisfação 

(FORNELL et ai., 1996) no presente trabalho. 

o valor percebido pelo cliente é o último dos antecedentes da satisfação 

(FORNELL et ai., 1996). Por meio do gerenciamento do relacionamento com o cliente é 

possível melhorar funcionalidades de produtos e prestar serviços de melhor qualidade, 

demonstrando maiores confiabilidade, disponibilidade e durabilidade (SRIV ASTA V A, 

SHERV ANI e FAHEY, 1998). Todos estes fatores contribuem para aumentar a qualidade 

percebida e para melhor gerenciar as expectativas do cliente, desta forma a aumentar o valor 

percebido por ele e, conseqüentemente, sua satisfação. 

No trabalho de BOLTON, LEMO e VERHOEF (2002) são encontrados indícios 

do impacto de algumas atividades de marketing vinculadas ao relacionamento com o cliente 

em comportamentos de compra relacionados à retenção (duração do relacionamento) e às 

vendas cruzadas (amplitude do relacionamento). 

o relacionamento entre implementações de CRM e alguns de seus benefícios 

esperados, como a aquisição e a retenção de clientes, venda cruzada, entre outros, é analisado 

por JARRAR e NEELY (2002). Os autores defendem que, para que tais benefícios sejam 
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alcançados é necessária uma série de requerimentos que vão desde a montagem de uma infra

estrutura básica de tecnologia da informação, passando pela adequação de processos, até uma 

mudança cultural da organização, no que se refere a novas atitudes e comportamentos em 

relação à interação com o cliente. 

Segundo SRIV ASTAVA, SHERV ANI e FAHEY (1999), relações mais próximas 

com os clientes podem alavancar receitas, principalmente por meio de vendas cruzadas de 

produtos complementares de uma mesma organização. Da mesma forma, uma capacidade 

analítica mais desenvolvida possibilita geração de receita em função do aumento da 

quantidade e da variabilidade de novos clientes e da venda cruzada de novos produtos ou 

serviços (STONE et ai, 2003). 

Finalmente, ainda segundo SRIVASTAVA, SHERVANI e FAHEY (1999), a 

implementação bem sucedida de práticas de CRM contribuem para melhores taxas de 

retenção e crescimento da base de clientes. 

Tendo em vista o exposto acima, deseja-se testar as seguintes hipóteses: 

Hl: A Capacidade Analítica influencia positivamente o Desempenho Não

Financeiro. 

H3: A Consistência na Comunicação influencia positivamente o Desempenho 

Não-Financeiro. 

4.2 CRM e Desempenho Financeiro 

Conforme já abordado no capítulo anterior, receitas podem ser alavancadas por 

meio de relações mais próximas com os clientes (SRIV ASTAVA, SHERV ANI e FAHEY, 

1999) e por meio de uma capacidade analítica mais desenvolvida (STONE et aI., 2003). 

Para PAAS e KUI1LEN (2001), o objetivo final da implementação de CRM em 

uma organização é realizar lucro, por meio da melhoria da relação renda e custo. 

Desta forma, apesar de terem sido encontrados poucos estudos analisando as 

relações diretas entre aspectos organizacionais vinculados ao CRM e resultados financeiros, é 

importante validar as seguintes suposições: 
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H2: A Capacidade Analítica influencia positivamente o Desempenho 

Financeiro. 

H4: A Consistência na Comunicação influencia positivamente o Desempenho 

Financeiro. 

4.3 Desempenho Não-Financeiro e Desempenho Financeiro 

A última hipótese que se pretende testar é expressa a seguir: 

H5: O Desempenho Não-Financeiro influencia positivamente o Desempenho 

Financeiro. 

A influência do Desempenho Não-Financeiro no Desempenho Financeiro pode ser 

verificada pelo relacionamento entre seus indicadores. Por exemplo, existem evidências que 

empresas que atingem altos índices de satisfação de clientes também alcançam desempenho 

financeiro superior (ANDERSON, FORNELL, e LEHMANN, 1994). 

Analogamente, REICHHELD (1996) demonstrou que grandes aumentos nos 

lucros podem ser resultantes de pequenos incrementos na taxa de retenção. Mais 

especificamente, conforme já abordado no tópico referente à retenção de clientes do capítulo 

anterior, estudos de REICHHELD e SASSER (1990, citados por COLGATE e DANAHER, 

2000) indicaram que as organizações podem aumentar seus lucros em até 100%, caso 

consigam aumentar em pelo menos 5% a retenção de seus clientes. 

Em seu trabalho, WINER (2001) estuda como lucros adicionais podem ser obtidos 

dos clientes. Uma das alternativas levantadas por ele se refere ao aumento do número de 

produtos vendidos por meio de vendas cruzadas, indicadores do Desempenho Não-Financeiro, 

conforme já abordado. 

Finalmente, outra evidência deste relacionamento é encontrada no trabalho de 

LING e YEN (2001). Para estes autores a aquisição de novos clientes é uma das três formas 

de aumentar a lucratividade de uma organização e, desta forma, obter retomo dos 

investimentos realizados para implementar uma estratégia de CRM. 



35 

Tendo sido discutidos os relacionamentos entre as variáveis, assim como a 

maneira pela qual eles foram estudados por outros autores, chega o momento de detalhar 

como eles serão estudados no presente trabalho. O capítulo seguinte trata do método de 

pesquisa utilizado, apresentando os conceitos norteadores e procedimentos operacionais 

realizados. 
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5 MÉTODO DE PESQUISA 

Esta dissertação tem sua operacionalização fundamentada em um estudo (estudo

base) realizado por uma empresa multinacional de atuação global, presente no Brasil, com 

atuação na área de Consultoria de Negócios e Tecnologia da Informação (TI). Desta forma, os 

dados utilizados são dados secundários, provenientes deste estudo-base. 

5.1 O Estudo-base 

o estudo-base é constituído de uma série de pesqUIsas conduzidas junto a 

organizações de vários países acerca de seu ambiente de negócios. Durante o período de 

1998 a 2002 foram abordadas mais de 1100 organizações, representantes de vários 

setores da economia. As indústrias abrangidas são: financeira, seguros, petróleo, 

telecomunicações, educação, governo, saúde, varejo, manufatura, turismo, TI e serviços 

públicos. 

Seu objetivo foi obter um mapeamento do funcionamento e composição atual das 

estruturas destas organizações, assim como dos planos e direcionamento estratégicos. Isto foi 

feito principalmente por meio do levantamento de informações sobre os principais projetos e 

processos organizacionais. 

Foram mensurados os graus de desenvolvimento de várias atividades constituintes 

desses processos ou projetos. Tais atividades se referem a aspectos relacionados desde a 

gerência técnica de TI, até projetos e planos estratégicos vinculados aos objetivos de negócios 

das organizações. Foram recolhidos também dados relacionados a indicadores de 

desempenho, assim como informações genéricas para auxílio na caracterização e identificação 

destas organizações. 

Em função do caráter estratégico dos dados necessários, sua coleta foi realizada 

por meio de entrevistas junto aos principais dirigentes dessas organizações, notadamente seus 

presidentes e corpo diretor. 
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5.2 Operacionalização das variáveis 

Conforme já abordado no capítulo introdutório, o presente trabalho tem como 

objetivo estudar a influência que a capacidade analítica de uma organização (em relação às 

características de seus clientes) e sua capacidade de se comunicar com estes de forma 

consistente (através de seus vários canais de relacionamento) tem sobre seu desempenho 

financeiro e não-financeiro. 

Os conceitos chaves abstraídos deste objetivo - Capacidade Analítica, 

Consistência na Comunicação, Desempenho Financeiro e Desempenho Não-Financeiro -

constituem construtos teóricos que não podem ser observados diretamente. Estes fenômenos 

abstratos são denominados variáveis latentes ou fatores. Da impossibilidade de observação e, 

por conseguinte, mensuração direta de tais variáveis decorre a necessidade de associá-las a 

outras que possam ser tanto observáveis quanto mensuráveis. Estas últimas se denominam 

variáveis observáveis ou indicadores (BYRNE, 1998) e sempre se referem a um ou mais 

fatores. 

A operacionalização dos construtos Capacidade Analítica e Consistência na 

Comunicação foi realizada por meio de uma seleção dos itens pesquisados no estudo-base. 

De todos os quesitos presentes naquele estudo, que se propunham a medir aspectos e 

capacidades genéricas das organizações estudadas, foram selecionados aqueles que se 

relacionavam com práticas de CRM. Tais itens passaram a constituir os indicadores dos 

construtos em questão. 

Essa seleção se fez necessária tendo em vista o escopo do estudo-base ser mais 

amplo que o do presente trabalho. A escolha dos itens se baseou no referencial teórico 

utilizado, na experiência do autor e em consultas a especialistas no tema. Como resultado 

chegou-se a 22 itens que se referem a atividades constituintes das capacidades analítica (12 

itens) e de consistência na comunicação (lO itens). 



A relação destes itens é apresentada a seguir. 

1) Para a Capacidade Analítica: 

• Planejamento de prioridades para captura de dados; 

• Gerenciamento da identificação dos dados; 

• Gerenciamento do mapeamento dos dados; 

• Implementação de uma visão 3600 do cliente (amplitude da visão); 

• Implementação de uma visão unificada dos dados sobre o cliente (unicidade da 

visão); 

• Medição da qualidade dos dados; 

• Proteção lógica e física dos dados; 

• Implementação de ciclos de atualização dos dados; 

• Utilização de dados externos para complementar base de dados obtida por 

meios próprios; 

• Implementação de políticas de privacidade de dados do cliente; 

• Identificação dos clientes mais lucrativos; 

• Identificação dos clientes geradores de maior receita. 

o item planejamento de prioridades para captura de dados se refere à atividade de 

identificação prévia de quais os tipos de dados devem ser buscados e armazenados e quais 

não. Tais dados devem estar relacionados com as análises que se pretende fazer. O ideal é que 

se comece analisando os dados mais prioritários e, à medida que a organização amadureça nas 

práticas de CRM, novos dados sejam incorporados à análise. 

Quando as organizações não dispõem de meios para captar os dados ou entende 

necessário complementar aqueles que possui, pode ser preciso a utilização de dados externos 

para complementar a base de dados obtida por meios próprios. Trata-se de uma prática 

comum de mercado, tendo em vista o fato de algumas organizações terem se especializado na 

coleta e consolidação de dados sobre clientes e terem feito de seu fornecimento um negócio. 

Novamente, o objetivo da captura de dados é obter o máximo de informação possível para 
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ennquecer a análise dos clientes e tomar menos incerta a tornada de decisão acerca do 

relacionamento com seus clientes. 

Urna vez capturados, deve ser possível identificar a que se refere cada dado. Disso 

trata a atividade de gerenciamento da identificação dos dados. Também é importante gerenciar 

seu mapeamento. Esta atividade se refere ao conhecimento da origem dos dados, ou seja, 

saber de onde estes foram extraídos ou coletados. Pode ser necessário, por exemplo, alterar a 

forma corno o endereço do cliente é cadastrado nos sistemas informacionais da organização, 

para tanto é importante saber em que momento e em quais sistemas tal cadastro é realizado. 

A implementação de urna "visão 360°" do cliente se refere à necessidade de se 

obter a maior quantidade possível de dados sobre o relacionamento do cliente com a 

organização, gerando urna visão mais ampla possível desta relação. A preocupação deve ser a 

de obter dados não só sobre o cliente, suas preferências e características, mas também sobre 

seu relacionamento com a empresa, seus feedbacks, suas reclamações, os produtos que 

consome, etc. 

o item referente à unicidade da visão se diferencia do anterior no sentido em que 

sua preocupação é a de agrupar todos os dados sobre um mesmo cliente sob um mesmo 

rótulo, isto é, urna vez existindo um registro com dados de um determinado cliente, todas as 

informações disponíveis sobre ele devem estar relacionadas a este registro. Em organizações 

com vários produtos ou várias áreas de atuação é comum um mesmo cliente ser reconhecido 

de formas diferentes, corno o consumidor do produto "a", para o departamento "a" e corno o 

consumidor do produto "b", para o departamento "b". O que se pretende evitar com tal 

unicidade é a perda da visão do todo, pois deste modo corre-se o risco de cometer 

incoerências no relacionamento com o cliente. 

O quesito da qualidade dos dados se refere à correção dos dados obtidos e 

armazenados. É necessário que exista urna preocupação com checagens corno por exemplo se 

os dados armazenados conferem com suas fontes ou mesmo se em suas fontes assumem 

valores válidos. Tais procedimentos são justificáveis urna vez que o processo de transporte 

dos dados desde sua fonte até o repositório final pode estar sujeito a falhas. No caso de tais 

falhas efetivamente ocorrerem, todo o esforço de análise terá sido em vão, pois se baseou em 

dados inválidos. 
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Um aspecto correlato diz respeito à atualização dos dados. É importante ressaltar 

que é esperado que grande parte deles sejam dinâmicos, isto é, sejam atualizados com o passar 

do tempo. É preciso que tais atualizações sejam levadas em consideração, por exemplo, 

estabelecendo-se periodicidades mínimas para ciclos de atualização. O objetivo é minimizar o 

risco de se dispender esforços na análise de dados demasiadamente desatualizados, a ponto de 

comprometer o resultado final das análises. 

Os dados sobre os clientes e seus relacionamentos com a organização passam a ser 

de grande importância. Enquanto fonte de diferencial competitivo, talvez representem o ativo 

de maior valor para a organização. Desta forma, passa a ser importante também a proteção 

destes dados, tanto lógica quanto fisicamente, isto é, o acesso aos dados deve ser protegido 

tanto por meio dos sistemas e redes informacionais quanto no que se refere aos equipamentos 

onde estes estão armazenados. 

Tal proteção é importante, não só em função do valor que tais dados representam, 

mas também tendo em vistas questões relacionadas a privacidades dos entes a que se referem. 

O uso indiscriminado de informações por vezes pessoais já é em alguns países considerado 

crime. É preciso que o cliente tenha a segurança de que as informações sobre ele vão ser 

usadas somente para seu benefício, incentivando sua colaboração. 

Os aspectos relacionados à identificação dos clientes geradores de maior receita e 

mais lucrativos estão relacionados à etapa da diferenciação dos clientes. Tais informações são 

importantes na seleção dos clientes em que a organização deve focar seu atendimento. 

O quadro 2, a seguir, apresenta resumidamente os indicadores e respectivos 

códigos utilizados para a variável capacidade analítica. 
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QUADRO 2 - Variável CA e seus indicadores 

CAPACIDADE ANALITICA (CA) 

INDICADORES CODIGO 

Planejamento de prioridades para captura de dados CAI 

Gerenciamento da identificação dos dados CA2 

Implementação de uma visão 3600 do cliente (amplitude da visão) CA3 

Medição da qualidade dos dados CA4 

Proteção lógica e física dos dados CA5 

Implementação de ciclos de atualização dos dados CA6 

Implementação de uma visão unificada dos dados sobre o cliente (unicidade da visão) CA7 

Utilização de dados externos para complementar base de dados obtida por meios próprios CA8 

Gerenciamento do mapeamento dos dados CA9 

Implementação de políticas de privacidade de dados do cliente CAIO 

Identificação dos clientes mais lucrativos CAll 

Identificação dos clientes geradores de maior receita. CAl2 

Fonte: Autor da dissertação 

2) Para a Consistência na Comunicação os itens são os seguintes: 

• Ciência das interações dos clientes com a organização; 

• Mensuração do nível de utilização de cada canal; 

• Gerenciamento da alocação dos diferentes tipos de transações pelos canais mais 

adequados (Transferência de transações padrões, de baixo valor e redundantes 

para canais de baixo custo); 

• Disponibilização de opções de auto-atendimento para pedidos apropriados; 

• Disponibilização de infra-estrutura para coletar dados sobre o cliente em todos 

os pontos de contato; 

• Consolidação de todos os dados coletados em um único banco de dados; 

• Compartilhamento de dados do cliente nos vários pontos de contato 

(externamente); 

• Fornecimento de acesso a dados por toda a organização (internamente); 

• Integração dos sistemas informacionais através das áreas funcionais; 

• Manutenção de uma equipe multifuncional responsável pelo gerenciamento do 

relacionamento com o cliente. 



42 

Primeiramente, no que se refere a uma atuação em conformidade com práticas de 

CRM, ter ciência de todas as interações que os clientes realizam por meio dos diferentes 

canais disponíveis constitui um pré-requisito para a organização que pretende se comunicar 

consistentemente com seus clientes. É importante que a organização seja capaz de registrar 

cada contato que seus clientes façam com ela, pois tais momentos representam ricas fontes de 

informação sobre eles. 

Mensurar o nível de utilização de cada um dos canais de comunicação utilizados é 

também uma atividade básica para o entendimento do relacionamento com os clientes. 

Investimentos na estrutura de canais deveriam considerar estas informações, de forma que, por 

exemplo, os canais mais demandados possam receber prioridade. 

o item que trata do gerenciamento da alocação de transações se refere à 

capacidade de a organização identificar e diferenciar os tipos de contatos e transações e 

direcioná-los aos canais mais adequados em função de uma análise de custo-benefício. Para 

vendas complexas, ou resolução de problemas complexos, o ideal é a utilização de canais que 

permitam o relacionamento direto e interpessoal entre a organização e o cliente. Ao contrário, 

no caso de dúvidas simples, transações comuns e repetitivas, é preferível a utilização de 

canais impessoais, que por isso possuem menor custo, como sistemas automatizados de 

respostas por telefone, a Internet, o auto-atendimento, etc. 

o item seguinte se refere especificamente à utilização de canais de auto

atendimento, em função de sua importância e grau de utilização. É importante ressaltar que o 

objetivo, mais do que dispor de um meio de atendimento mais barato, é fornecer uma 

alternativa mais conveniente e rápida de relacionamento para o cliente. 

A disponibilização de infra-estrutura para coletar dados sobre o cliente em todos 

os pontos de contato pode ser considerada como um pré-requisito para a implementação de 

práticas de CRM. Já a consolidação de todos estes dados coletados em um único banco de 

dados não constitui uma atividade obrigatória, mas sim altamente desejável, já que tem o 

objetivo de facilitar seu tratamento e posterior distribuição. Estes aspectos ressaltam a 

criticidade da infra-estrutura na composição da capacidade de demonstrar consistência na 

comunicação. 
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Uma vez os dados tendo sido coletados, o próximo passo diz respeito a sua 

distribuição. Tais dados são essenciais para o tratamento coerente dos clientes pelas estruturas 

de atendimento da organização. Além deste uso externo dos dados (aplicação junto ao 

cliente), também é importante a preocupação com sua distribuição internamente à 

organização. Mesmos as áreas que não se relacionam diretamente com os clientes podem e 

devem fazer uso das informações disponíveis sobre eles. 

Esta distribuição de dados fica facilitada por meio da integração dos sistemas 

informacionais já utilizados pela organização. Tal integração ainda garante que informações 

sobre os clientes não fiquem "perdidas" localmente em departamentos. 

Finalmente, como um aspecto relacionado à mudança cultural necessária na 

implementação de praticas de CRM, deve ser considerada criação de áreas ou times 

especificamente responsáveis pelo relacionamento com o cliente. Estas equipes devem ser 

multifuncionais, pois assim é o relacionamento. 

o quadro 3 contém a apresentação resumida dos indicadores e respectivos códigos 

utilizados para a variável consistência na comunicação. 

QUADRO 3 - Variável CC e seus indicadores 

CONSISTENCIA NA COMUNICAÇÃO (CC) 

INDICADORES CÓDIGO 

Disponibilização de opções de auto-atendimento para pedidos apropriados CCl 

Gerenciamento da alocação dos diferentes tipos de transações pelos canais mais adequados 
CC2 (Transferência de transações padrões, de baixo valor e redundantes para canais de baixo 

custo) 
Ciência das interações dos clientes com a organização CC3 

Compartilhamento de dados do cliente nos vários pontos de contato (externamente) CC4 

Fornecimento de acesso a dados por toda a organização (internamente) CC5 

Integração dos sistemas informacionais através das áreas funcionais CC6 

Disponibilização de infra-estrutura para coletar dados sobre o cliente em todos os pontos de CC7 
contato 

Consolidação de todos os dados coletados em um único banco de dados CC8 

Mensuração do nível de utilização de cada canal CC9 

Manutenção de uma equipe multifuncional responsável pelo gerenciamento do relacionamento CC 10 
com o cliente. 

Fonte: Autor da dissertação 
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Todas essas atividades foram medidas por meio de uma escala de Likert de 7 

pontos (MALHOTRA, 2001), variando de "fortemente desenvolvida" (valor 7) a "fracamente 

desenvolvida" (valor 1), passando por "medianamente desenvolvida" (valor 4). 

A operacionalização dos construtos desempenho financeiro e desempenho não

financeiro foi realizada com base no referencial teórico utilizado, mais especificamente em 

estudos relacionados à mensuração do desempenho organizacional de modo geral. No 

presente trabalho foram escolhidos os indicadores mais freqüentemente utilizados e também 

presentes no estudo-base. 

o desempenho não-financeiro é constituído por quatro indicadores: satisfação do 

cliente, taxa de retenção de clientes, taxa de vendas cruzadas e taxa de aquisição de novos 

clientes. O desempenho financeiro constitui-se dos indicadores receita bruta e lucro bruto. 

Todos os dados referentes aos indicadores foram obtidos por medições objetivas de valores 

reais, agrupados pelo estudo-base. 

Os quadros 4 e 5, apresentados a seguir, relacionam os indicadores e códigos das 

variáveis desempenho não-financeiro e desempenho financeiros, respectivamente. 

QUADRO 4 - Variável DNF e seus indicadores 

DESEMPENHO NÃO-FINANCEIRO (DNF) 

INDICADORES CÓDIGO 

Satisfação do Cliente SAT 

Taxa de vendas cruzadas (cross selling) CROSS 

Taxa de retenção de clientes RET 

Taxa de aquisição de novos clientes AQUIS 

Fonte: Autor da dissertação 

QUADRO 5 - Variável DF e seus indicadores 

DESEMPENHO FINANCEIRO (DF) 

INDICADORES CODIGO 

Receita Bruta REC 

Lucro Bruto LUC 

Fonte: Autor da dissertação 
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A satisfação do cliente foi operacionalizada pela metodologia do American 

Customer Satisfaction lndex - ACSI (Índice de Satisfação do Cliente [Norte] Americano). O 

ACSI mede a satisfação geral do cliente de maneira uniforme e comparável por meio de um 

modelo de múltiplos indicadores (ANDERSON e FORNELL, 2000; FORNELL et ai., 1996). 

O resultado são índices que variam dentro de urna escala de razão3 de 100 itens (notas de 1 a 

100). 

A operacionalização dos indicadores relacionados aos desempenhos também foi 

baseada nos dados obtidos pelo estudo-base. Os dados utilizados foram os seguintes: número 

médio de tipos de produtos ou serviços por clientes, taxa de retenção, número total de 

clientes, número de novos clientes e número (de tipos) de produtos ou serviços. 

A taxa de retenção de clientes foi obtida no estudo-base calculando-se a proporção 

entre o número de clientes mantidos (NCM) de um ano para o outro e o número total de 

clientes (NTC) do ano anterior. De forma que: 

RET = NCMINTC , 

onde: NCM = número total de clientes do ano de referência (no caso deste 

trabalho, o ano de 2002), subtraído do número de novos clientes deste 

mesmo ano 

Com o objetivo de possibilitar comparações confiáveis e aumentar a uniformidade 

dos dados, foi necessário tomar relativos os indicadores relacionados às vendas cruzadas e à 

aquisição de novos clientes, gerando, desta forma, novos dados específicos para o presente 

trabalho. 

A taxa de vendas cruzadas calculada no estudo-base se refere ao número médio de 

produtos ou serviços adquiridos por cliente. No presente trabalho, utiliza-se urna taxa de 

vendas cruzadas relativa que foi calculada considerando-se o percentual médio de tipos de 

3 Em uma escala de razão é possível determinar se um objeto possui uma característica em maior ou menor grau 
que outro objeto, as distâncias numericamente iguais na escala representam distâncias numericamente iguais na 
característica mensurada e ainda existe um zero absoluto (MALHOTRA, 2001). 
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produtos ou serviços adquiridos por cliente em função do número total de tipos de produtos 

ou serviços oferecidos pela organização. 

A taxa de aquisição de novos clientes representa o percentual de novos clientes 

em relação ao número total de clientes. Novamente o intuito é minimizar distorções, por 

exemplo, em possíveis comparações entre organizações possuidoras de números muito 

distintos de clientes. 

Os indicadores de receita e lucro brutos das organizações foram mensurados por 

meio de uma escala de razão de 9 itens. Os valores se referem aos publicados no resultado 

referente ao exercício de 2002, em dólares norte-americanos, e foram classificados conforme 

disposto na tabela 1: 

TABELA 1 - Escalas dos Indicadores Receita e Lucro 

RECEITA LUCRO 

Item Valores (milhares de US$) Item Valores (milhares de US$) 

1 Até 100 1 Até -100 (prejuízo) 

2 De 100 a 500 2 De -100 a O 

3 De 500 a 1000 3 De O a 100 

4 De 1000 a 3000 4 De 100 a 200 

5 De 3000 a 5000 5 De 200 a 300 

6 De 5000 a 7000 6 De 300 a 400 

7 De 7000 a 10000 7 De 400 a 500 

8 De 10000 a 15000 8 De 500 a 600 

9 Acima de 15000 9 Acima de 600 

Fonte: Autor da dissertação 
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5.3 Amostragem 

Pode-se considerar o estudo-base como delimitador do universo da pesquisa. Isto 

porque será utilizada apenas uma parcela dos dados disponíveis. 

A amostra é não-probabilística e delimitada aos registros referentes ao ano de 

2002 (496 organizações de vários países). Uma nova delimitação foi necessária em função da 

compatibilidade de índices de satisfação, que representa uma das variáveis analisadas na 

pesquisa. Desta forma, foram selecionadas apenas as organizações que utilizam a metodologia 

do American Customer Satisfaction lndex - ACSI. No estudo-base foram recolhidos dados 

sobre a satisfação dos clientes das organizações estudadas de várias fontes (pesquisas 

realizadas pelas próprias empresas, por outras instituições de pesquisa de mercado, etc.), sem 

grande preocupação com a possibilidade de comparação destes. Para preservar esta 

possibilidade, o presente trabalho estuda apenas empresas que utilizam tal metodologia. 

A quantidade de organizações que se encaixam nestas delimitações é 176. Deste 

número foram eliminadas ainda 35 unidades, pois nem todas dispunham de todos os dados 

relevantes para a presente pesquisa. A dimensão amostraI final passou a ser então de 141 

. - 4 orgamzaçoes . 

5.4 Apresentação do método de análise estatística 

o mais antigo e melhor conhecido método de investigação das relações entre 

conjuntos de variáveis observáveis e latentes é a análise fatorial. Existem dois tipos básicos de 

análises de fator: exploratória e confirmatória. Na exploratória o objetivo é verificar o grau de 

relacionamento entre variáveis quando sua ligação é desconhecida ou imprecisa. No caso da 

análise fatorial confirmatória dispõe-se previamente de conhecimento sobre a estrutura de 

relacionamento entre as variáveis. Desta forma, baseando-se em um referencial teórico ou 

pesquisas empíricas, definem-se relações hipotéticas entre variáveis a serem posteriormente 

testadas estatisticamente (BYRNE, 1998). O método utilizado no presente trabalho é 

4 A discussão acerca do tamanho da amostra será realizada no próximo tópico, item 5.4.1, quando da abordagem 
do método de estimação utilizado. 
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composto, em diferentes momentos, de ambos os tipos de análise, conforme será explicado 

adiante. 

Para a análise de um sistema de relacionamentos de dependência entre variáveis 

onde fatores se relacionam entre si e ainda com os indicadores, utiliza-se uma técnica 

estatística denominada Modelagem de Equações Estruturais ou SEM - Structural Equations 

Modeling. Esta técnica é especialmente útil quando variáveis dependentes se tomam 

independentes em um mesmo modelo (HAIR et aI., 1998), como é o caso do presente estudo. 

Existem dois importantes aspectos que permeiam o conceito de SEM. 

Primeiramente os relacionamentos entre as variáveis são representados por uma série de 

regressões. Além disso, estas relações podem ser representadas por uma figura para uma 

melhor compreensão da teoria (BYRNE,1998). Esta figura, o chamado diagrama de caminhos, 

constitui a representação gráfica do modelo a ser estudado. 

V ários programas de computador são capazes de processar cálculos estatísticos 

em conformidade com a SEM. O LISREL, cuja nomenclatura constitui um acrônimo de 

Relações Estruturais Lineares - LInear Structural RELationships, é o mais antigo e utilizado 

deles (BYRNE, 1998; DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 2000) e por este motivo foi o 

escolhido para aplicação neste trabalho. A versão utilizada é a 8.30. 

A avaliação dos relacionamentos entre os fatores e seus indicadores é 

operacionalizada pelo LISREL por meio da técnica estatística da Análise da Estrutura de 

Covariância5
• Esta técnica combina análise (confirmatória) de fatores e modelagem 

econométrica para verificar o relacionamento hipotetizado entre variáveis latentes e 

indicadores manifestos (observáveis ou empíricos). Basicamente, esta avaliação reflete a 

comparação entre a matriz de covariância obtida dos dados amostrais e aquela baseada no 

modelo hipotetizado (DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000). 

5 A Analise da Estrutura da Covariância é também denominada na literatura como Modelagem da Estrutura da 
Covariância, Modelagem Estrutural da Variável Latente, Relações Estruturais Lineares, entre outros termos. 
Recentemente tem havido uma convergência para a terminologia Modelagem de Equações Estruturais (SEM), 
mesmo que, em termos estritos, a SEM represente uma abordagem mais ampla que somente aquela oferecida 
pela Análise da Estrutura da Covariância (DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000). 
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5.4.1 Processo de modelagem SEM 

o processo de Modelagem de Equações Estruturais pode ser dividido em sete 

etapas6
, a saber: 

1) desenvolvimento de um modelo teoricamente embasado; 

2) construção de um diagrama de caminhos das relações causais; 

3) especificação do modelo; 

4) escolha do método de estimação; 

5) avaliação da identificação do modelo; 

6) avaliação do grau de adequação do modelo; e 

7) modificação e interpretação do modelo. 

1) Desenvolvimento do Modelo 

A primeira etapa se refere à conceitualização de hipóteses teoricamente suportadas 

que servirão de guia para a determinação dos relacionamentos entre as variáveis estudadas. É 

importante ressaltar que o entendimento do termo "teoricamente suportado" não se restringe a 

aspectos acadêmicos, mas também pode abranger experiência e prática obtidas pela 

observação da realidade (HAIR et ai., 1998). 

A necessidade desse embasamento teórico no estudo de relacionamentos entre 

variáveis é um aspecto de alta criticidade para a pesquisa científica. O estabelecimento ou a 

omissão de relações causais entre variáveis baseados unicamente em técnicas estatísticas 

freqüentemente leva a resultados de validade questionável. Tal fato configura um problema 

conhecido como erro de especificação (HAIR et ai., 1998). 

6 Esta subdivisão é baseada em proposições similares de HAIR ef ai. (1998) e DIAMANTOPOULOS e 
SIGUA W (2000). 
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o modelo desenvolvido neste trabalho foi apresentado na figura 3 e será 

reproduzido novamente no tópico seguinte. Seus construtos componentes, acompanhados de 

seus respectivos indicadores, foram apresentados no tópico 5.2 referente à operacionalização 

das variáveis. 

No que se refere à constituição das variáveis latentes estudadas, a literatura se 

refere a um número ideal de pelo menos três indicadores para cada construto estudado 

(BYRNE, 1998; DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 2000). Entretanto, HAIR et ai. (1998) 

admite como razoável a utilização de dois indicadores, ressalvando que tal fato pode significar 

maiores dificuldades no alcance de uma solução final para a estimação do modelo. 

No presente trabalho, o construto desempenho financeiro possui apenas dois 

indicadores. Entretanto, os restantes possuem quatro ou mais indicadores, o que minimiza 

possíveis problemas de identificação (aspecto a ser discutido na quinta etapa). 

2) Construção do Diagrama de Caminhos 

A etapa de construção do diagrama de caminhos trata da apresentação gráfica das 

relações entre os construtos e correlações entre estes e seus indicadores. 

Nesta apresentação são utilizados padrões para a representação de cada elemento 

do modelo, conforme o quadro 6, apresentado a seguir: 
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QUADRO 6 - Elementos do Diagrama de Caminhos 

SIMBOLO NOTAÇÃO DESCRIÇÃO 

ç (ksi) Variável Latente Exógena 

C ~ 11 (eta) Variável Latente Endógena 

X Variável Observável (relacionada a 1;) 

I I y Variável Observável (relacionada a 11) 

y (gama) 
Coeficiente de relacionamento entre variáveis 

latentes exógenas 

c=r~ 
~ (beta) 

Coeficiente de relacionamento entre variáveis 
latentes endógenas 

I ~~ 
Coeficiente de relacionamento entre variáveis 

À (lambda) 
observáveis e latentes 

- rjJ (phi) Coeficiente de correlação entre variáveis 
latentes exógenas 

~ y 
\jI (psi) 

Coeficiente de correlação entre os erros de 
mensuração das equações estruturais 

Õ (delta) 
Erro de mensuração das variáveis observáveis 

(relacionadas aI;) 

~I I Erro de mensuração das variáveis observáveis 
€ (epsilon) 

(relacionadas a 11) 

~/ ç (zeta) 
Erro de mensuração das equações estruturais 

relacionando as variáveis I; e 11 

Fonte: Autor da dissertação, baseado em BYRNE (1998). 

De acordo com a simbologia e notações aCIma, o modelo proposto pode ser 

representado da forma a seguir. Para melhor visualização, são apresentados separadamento os 

sub-modelos estrutural e de mensuração (esta distinção será detalhada no tópico seguinte). 
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FIGURA 4A - Modelo Proposto em Notação SEM - Sub-Modelo Estrutural 

Fonte: Autor da dissertação 

No caso dos sub-modelos de mensuração, são apresentados somente alguns elementos 

de apenas duas variáveis, novamente com o intuito de simplificar o esquema gráfico. 

FIGURA 4B - Modelo Proposto em Notação SEM - Sub-Modelos de Mensuração 

ÔI3 - CCl (X13) 

CROSS (Y2) 

CCl2 (X22) AQUIS (Y4) 

Fonte: Autor da dissertação 
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A visualização do diagrama de caminhos permite constatar que não existem 

relacionamentos recíprocos entre variáveis latentes no modelo estudado. Este tipo de modelo 

é chamado de recursivo. Quando duas variáveis são tanto "causa" quanto "efeito" uma da 

outra o modelo é denominado não-recursivo (DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000). 

3) Especificação do Modelo 

A especificação do modelo se refere à conversão do diagrama de caminhos em 

uma série de equações representativas dos relacionamentos entre todas as suas variáveis. 

Conforme explicitado anteriormente, tais relacionamentos são analisados em 

função da estrutura de covariância entre as variáveis. Um modelo completo de estrutura de 

covariância é tipicamente composto de duas partes, ou sub-modelos: os modelos de 

mensuração e estrutural. 

o modelo de mensuração especifica como as variáveis latentes são medidas ou 

operacionalizadas pelas variáveis observáveis. Este componente do modelo também descreve 

propriedades de mensuração (validade7 e confiabilidade8
) destas últimas (JORESKOG e 

SORBOM, 1996; DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 2000). 

o modelo estrutural especifica os relacionamentos entre as variáveis latentes, 

indicando também a variância explicada e não explicada pelo modelo (JÓRESKOG e 

SORBOM, 1996; DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 2000). 

Além da decomposição em sub-modelos, é importante para a especificação do 

modelo o esclarecimento da distinção entre variáveis exógenas e endógenas. As primeiras não 

são influenciadas por nenhuma outra no modelo, representando as variáveis independentes. 

As últimas, ao contrário, são direta ou indiretamente influenciadas por outras em um mesmo 

modelo, constituindo então, variáveis dependentes. 

7 A validade demonstra se o indicador realmente mede o que deveria medir (BOLLEN, 1989; 
DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000). 

8 A confiabilidade se refere ao grau em que uma escala produz resultados consistentes quando se realizam 
medições repetidas de uma determinada característica (MALHOTRA,2001). 
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o modelo de mensuração para as variáveis exógenas (x) pode ser representado 

pela seguinte equação genérica: 

onde: Ax: representa a matriz dos coeficientes das regressões de x em ç 

ç: representa o vetor das variáveis latentes exógenas 

ó: representa o vetor dos erros de mensuração em x 

De forma análoga, o modelo de mensuração para as variáveis endógenas (y) é 

representado pela equação abaixo: 

y = Ay11 + I:: 

onde: Ay: representa a matriz dos coeficientes das regressões de y em 11 

11: representa o vetor das variáveis latentes endógenas 

1::: representa o vetor dos erros de mensuração em y 

Finalmente, a equação genérica representativa do modelo estrutural tem a seguinte 

composição: 

onde: B: representa a matriz dos coeficientes dos relacionamentos estruturais 
entre as variáveis 11 

r: representa a matriz dos coeficientes dos relacionamentos estruturais 
entre as variáveis ç e 11 

ç: representa o vetor dos erros de mensuração nas equações 
relacionando as variáveis ç e 11 

A tabela X abaixo ilustra as equações específicas para cada um dos 

relacionamentos do modelo estudado, de acordo com as notações utilizadas pelo LISREL. 
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TABELA 7 - Equações do Modelo de Mensuração das Variáveis Exógenas 

~, {/j~;;,C;~ ;'<:>~9DE~º ~fi1MENSl1Rl\Ç~()~~S V~~!~'~XQgEN~i~ , c/'::' 
;, "·.f',(';M' 

VARIÁVEIS RELACIONAMENTO 

Latente Notação Observável Notação Coeficiente Equação 

CA SI CAI XI À
X
II xI=ÀxIISI+51 

CA SI CA2 X2 À
X
21 X2=À

x
2,1 SI +52 

CA SI CA3 X3 À
X

3,1 X3 = À x3,1 SI + 53 

CA SI CA4 X4 À
X
41 X4=À

x
41 SI +54 

CA SI CA5 X5 À
X

5 I X5=À\ I SI +55 

CA SI CA6 X6 À
X
61 X6 = À \ I SI + 56 

CA SI CA7 X7 À
X
71 X7 = À\I SI + 57 

CA SI CA8 X8 À
X
81 X8=À

x
8,1 SI +58 

CA _SI CA9 X9 À
X
91 X9 = À

X
9,1 SI + 59 

CA SI CAlO XIO À
X

IO I XIO = ÀXIO,I SI + 5 10 

CA SI CAII Xli À
X

lI I XlI=ÀxIIISI+511 

CA SI CAl2 XI2 À
X

I2 I X12=À
x

121 SI +512 

CC S2 CCI X13 À
X

13,2 XI3=À
x

I3,1 S2+ 5 13 

CC S2 CC2 XI4 À
X

I42 XI4 = À
X 

14,1 S2 + 5 14 

CC S2 CC3 XI5 À
X

15,2 XI5=À
x

I5,1 S2+ 5 15 

CC S2 CC4 XI6 À
X

I62 XI6=À
x

I6,1 S2+ 5 16 

CC S2 CC5 X17 À
X

I72 XI7=À
x

I7,1 S2+517 

CC S2 CC6 XI8 À
X

18,2 XI8=À
x

I8,1 S2+ 5 18 

CC S2 CC7 XI9 À
X

I92 XI9=À
x

I9,1 S2+ 5 19 

CC S2 CC8 X20 À
X

2O,2 X20= À x 20, I S2 + 5 20 

CC S2 CC9 X21 À
X
212 X21 =À

x
21 ,1 S2+521 

CC S2 CCIO X22 À
X

22,2 X22 = À
X

22,1 S2 + 5 22 

Fonte: Autor da dissertação 

TABELA 8 - Equações do Modelo de Mensuração das Variáveis Endógenas 

,?;;iji't: J:~t;MODE~,º"q!,MENSÓRAÇ~º ~~S f~!gÁ~I~iE~ÓGENAs ; .· ... ,:,:;;~1~2 

VARIÁVEIS RELACIONAMENTO 

Latente Notação Observável Notação Coeficiente Equação 

DNF 111 SAT YI ÀYII YI = ÀYI,I 111 + CI 

DNF 111 CROSS Y2 ÀY21 Y2 = ÀY 2 I 11 I + c2 

DNF 111 AQUIS Y3 ÀY31 Y3=ÀY31 111 +C3 

DNF Yh RET Y4 ÀY41 Y4=ÀY4,1 111 +C4 

DF 112 REC Y5 ÀY5,2 Y5 = ÀY 52112 + C5 

DF 112 LUC Y6 ÀY62 Y6 = ÀY 6,2112 + c6 

Fonte: Autor da dissertação 
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TABELA 9 - Equações do Modelo Estrutural 

; , .. 

..:"';":'k'MODELO ESTRUTURAL (';11%,. . '.:>/'}:" . .. 

\::,,).<. 

VARIÁVEIS RELACIONAMENTO 

Exógenas Notações Endógena Notação Coeficientes Equação 

CA,CC Çl eÇ2 DNF T]I Y1,l e Y2,1 T]I = Y1,IÇl + Y2,IÇ2 + SI 

CA,CC,DNF Çl, Ç2 e T]I DF T]2 YI,2 , Y2,2 e ~2,1 
T]2 = ~2,1T]1 + Yl,2Çl + 

Y2,2Ç2 +S2 

Fonte: Autor da dissertação 

Como pode ser percebido, no modelo estrutural cada variável endógena (T]) pode 

ser explicada por uma exógena (ç) ou por outra variável endógena. Para cada efeito 

hipotetizado, estima-se um coeficiente ou parâmetro estrutural. Tais coeficientes recebem 

diferentes denominações em função do tipo de variáveis que se inter-relacionam. No modelo 

de mensuração são também estimados parâmetros para os relacionamentos entre indicadores e 

seus respectivos fatores (À). Além disso, assume-se que pode haver erros de estimação e 

mensuração, representados por um dos termos (8 , Õ ou S) em cada uma das equações. 

A especificação do modelo é também importante, pois a construção do diagrama 

de caminhos omite algumas variáveis essenciais para qualquer modelo de equações 

estruturais. Trata-se das variâncias das variáveis independentes e dos erros de mensuração das 

equações estruturais. 

Correlações entre construtos endógenos, segundo HAIR et aI. (1998), não são 

tipicamente recomendadas, uma vez que representam correlações entre equações estruturais, o 

que confunde sua interpretação. 

No momento da especificação do modelo é importante atentar para a questão de 

como são medidos os construtos estudados. Em função do fato de as variáveis latentes serem 

não-observáveis, e por isso não possuírem escalas, é preciso definir uma origem e uma 

unidade de medida para que possam ser melhor compreendidas. A origem é fixada assumindo 

sua média como igual a zero. Para a determinação da unidade de mensuração existem duas 

possibilidades. A primeira consiste em padronizar a variável latente (fixando sua variância em 

1) e a segunda em definir um indicador que passe a ser sua referência de mensuração (fixando 
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seu coeficiente em um valor não nulo, tipicamente 1). Este indicador é denominado variável 

de referência e deve ser escolhido em função de sua melhor confiabilidade na mensuração do 

seu respectivo fator (JÓRESKOG e SORBOM, 1996; DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 

2000). 

No presente trabalho optou-se por padronizar as variáveis latentes, procedimento 

que constitui o padrão do programa LISREL. 

4) Escolha do método de estimação 

Além da matriz de variância e covariância, utilizada de forma padrão pelo 

LISREL para estimar os parâmetros do modelo, é também possível a utilização de uma matriz 

de correlação, já que o foco da análise é o padrão de relacionamento entre os dados e não as 

observações individuais (HAIR et aI., 1998). 

No presente estudo, foi utilizada a matriz de correlação poliserial, conforme 

orientação de JORESKOG e SORBOM (1993, citados por BYRNE, 1998), que a recomenda 

em casos onde estão presentes variáveis ordinais (como por exemplo as derivadas de escalas 

do tipo Likert) e contínuas. 

Além da escolha do tipo de matriz a ser utilizado, é preciso escolher o método de 

estimação que o programa utilizará para analisar a estrutura da covariância. Estes métodos 

consistem em diferentes procedimentos estatísticos de aproximação da matriz de covariância 

do modelo àquela obtida da amostra (BOLLEN, 1989). 

Na versão 8 do LISREL estão disponíveis oito métodos de estimação dos 

parâmetros de um modelo, cada um deles mais adequado a determinadas características dos 

dados amostrais. 

o método padrão, no LISREL e em outros programas, é o da Máxima 

Verossimilhança (Maximum Likelihood - ML). Embora o ML não seja o mais apropriado para 

todas as circunstâncias, é o mais recomendado para casos gerais (DIAMANTOPOULOS e 

SIGUA W, 2000). 

Assim como na escolha do tipo de matriz a ser utilizado, JORESKOG e 

SORBOM (1993, citados por BYRNE, 1998) recomendam métodos diferenciados em 
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situações onde as variáveis observáveis são ordinais, ou uma combinação entre ordinais e 

intervalares. Nestes casos é recomendável o método de estimação dos Mínimos Quadrados 

Ponderados (Generally Weighted Least Squares - WLS). O método WLS é mais apropriado 

em situações onde os dados não possuem distribuição normal, o que comumente ocorre com 

variáveis ordinais. 

Embora o método WLS seja o recomendado para análise de variáveis ordinais, 

BYRNE (1998) salienta que na prática o ML é o mais utilizado, mesmos nestes casos. Isto 

porque a utilização do primeiro requer o cálculo da matriz de covariância assintótica, que por 

sua vez exige grandes amostras e um número limitado de indicadores (entre outros pré

requisitos, conforme BENTLER e CHOW, 1987; MISLEVY, 1986; BENTLER e WU, 1995, 

citados por BYRNE, 1998). 

Em função do exposto aCIma, optou-se pela utilização do método da máxima 

verossimilhança. HAIR et ai. (1998) citam que quando o ML é utilizado o tamanho amostraI 

recomendado deve se situar entre 100 e 200 observações. Em caso de valores superiores a 

estes toma-se exagerada a sensibilidade do método para diferenças entre os dados amostrais, o 

que pode gerar medidas de má adequação para o modelo. Desta forma, pode-se considerar 

adequado o tamanho da amostra de 141 observações utilizado na presente pesquisa. 

5) Avaliação da identificação do modelo 

Em termos genéricos, a questão acerca da identificação de um modelo se refere a 

sua capacidade de gerar um único conjunto de estimativas (para os coeficientes ou 

parâmetros) consistente com os dados. Algebricamente, o raciocínio é análogo às soluções 

para um sistema de equações lineares, que só podem ser alcançadas se a quantidade de 

equações for igualou superior ao número de variáveis (KLEM, 1995). Quando o número de 

informações (equações) é inferior ao número de incógnitas, não é possível calcular uma 

solução para o problema. Quando as informações são em maior número, têm-se várias 

soluções possíveis. E quando esses números são iguais, existe apenas uma solução válida. 

Em se tratando da SEM, as informações são representadas pelo número de 

elementos da matriz de variância e covariância e as incógnitas pelo número de parâmetros a 

serem estimados. 
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Os requisitos de identificação podem ser calculados pela seguinte fórmula 

(DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 2000): 

t:s sl2, 

onde: t = número de parâmetros a serem estimados 

s = número de variâncias e covariâncias entre variáveis observáveis, 
calculado como (p + q) (p +q + 1) 

p = número de variáveis observáveis X 

q = número de variáveis observáveis Y 

Quando t é maior que s/2, o modelo é chamado não-identificado e não é possível 

alcançar uma solução. Quando t é igual a sl2, o modelo é apenas identificado. Neste caso 

existe apenas uma solução válida (grau de liberdade igual a zero) e não se pode testar o 

modelo (DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000). O ideal é que se tenha um modelo supra

identificado (t menor que s/2), pois assim é possível testá-lo obtendo então aplicabilidade 

científica (BYRNE, 1998). Isto porque se duas soluções diferem estatisticamente, tem-se 

evidência de que o modelo não é adequado (AAKER e BAGOZZI, 1979, citados por 

DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 2000). 

No caso do presente estudo, o modelo proposto conta com 37 parâmetros, 22 

indicadores de ~(x) e 6 indicadores de ll(Y). Desta forma, conclui-se que t é menor que s/2 

(37<126) demonstrando que o modelo é supra-identificado. 

6) Avaliação do grau de adequação do modelo 

A avaliação do grau de adequação de um modelo na verdade se refere ao seu grau 

de consistência em relação aos dados colhidos. 

A avaliação do modelo proposto no presente trabalho ocorreu em três estágios9
: 

avaliação do modelo de mensuração, do modelo estrutural e finalmente do modelo total. A 

contextualização teórica destas avaliações é discutida no decorrer deste tópico, enquanto sua 

aplicação prática é feita no seguinte. 

9 O processo de avaliação utilizado constitui uma síntese das proposições de BYRNE (1998) e 
DIAMANTOPOULOS e SIGUA W (2000). 
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Na etapa de avaliação do modelo de mensuração o objetivo é a avaliação do 

relacionamento entre as variáveis latentes e seus indicadores. Esta avaliação é realizada por 

meio da determinação da validade e da confiabilidade das estimativas relacionadas a cada 

variável observável. Enquanto a validade indica se o indicador realmente mede o que deveria 

medir, a confiabilidade se refere à consistência dessa medida (BOLLEN, 1989; 

DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000). 

A validade pode ser avaliada em função da magnitude e significância dos 

relacionamentos entre variáveis observáveis e latentes (DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 

2000). As estimativas dos parâmetros devem exibir sinais (positivo ou negativo) e tamanhos 

consistentes com o referencial teórico utilizado. 

Além disso, alguns parâmetros possuem intervalos de valores admissíveis, que 

quando não atendidos, podem significar problemas no modelo ou insuficiência de 

informações proporcionadas pela amostra (BYRNE, 1998). É possível que estimativas de 

coeficientes tanto do modelo de mensuração quanto do estrutural assumam valores fora de 

limites válidos. Os tipos mais comuns de estimativas impróprias são variâncias negativas e 

coeficientes padronizados maiores que 1, em módulo (HAIR et aI., 1998). Como a 

impropriedade de tais estimativas impede que o programa encontre uma solução, é preciso 

tomar certas ações para corrigir o problema. No primeiro caso (também conhecido como 

Caso Heywood) a solução passa por fixar o parâmetro com estimativa negativa em zero 

(BOLLEN, 1989) ou um pequeno valor positivo (BYRNE, 1998; HAIR et aI., 1998). 

A significância das estimativas dos parâmetros pode ser verificada por meio do 

teste estatístico t. Considerando-se um nível de significância de 5%, valores de t superiores, 

em módulo, a 1,96 são significativos. Valores entre -1,96 e 1,96 indicam que a hipótese nula 

de que o parâmetro é igual a zero não pode ser rejeitada (BYRNE, 1998). 

Parâmetros não significativos podem ser considerados não importantes, podendo, 

com o intuito de aumentar a parcimônia, ser retirados do modelo. Exceção deve ser feita à 

variância do erro (BYRNE, 1998), uma vez que não é razoável esperar ausência de erro no 

contexto das ciências sociais (BAGOZZI e YI, 1988, citado por DIAMANTOPOULOS e 

SIGUA W, 2000). Adicionalmente, é importante ressalvar o fato de que a não significância 

pode ser indicativa de que a amostra é pequena, ou seja, em amostras maiores o mesmo 

parâmetro poderia ser significativo (JÓRESKOG, 1997, citado por BYRNE, 1998). 
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A análise da magnitude dos parâmetros deve ser precedida de uma observação 

acerca de sua mensuração. Os valores destes parâmetros são relacionados às escalas em que 

foram medidos os indicadores a que eles se referem. Desta forma, não é possível tecer 

considerações sobre suas magnitudes antes destes serem padronizados. 

A confiabilidade pode ser examinada por meio do coeficiente de correlação R2
, 

que demonstra a proporção da variância de um indicador que é explicada pela variável latente 

a que este se relaciona (DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000). Outra medida de 

confiabilidade, relacionada à consistência interna de uma escala, pode ser obtida pelo cálculo 

do alfa de cronbach (MALHOTRA, 2001). Este coeficiente está relacionado ao grau de inter

relacionamento entre uma série de indicadores designados a mensurar um construto 

(NETEMEYER, BEARDEN e SHARMA, 2003). 

o foco da etapa de avaliação do modelo estrutural é o relacionamento entre as 

variáveis latentes (tanto dependentes como independentes). O objetivo é verificar se a relação 

hipotetizada é suportada e consistente com os dados. Novamente se aplicam as considerações 

realizadas para os parâmetros do modelo de mensuração, ou seja, devem ser analisados os 

sinais, magnitudes e confiabilidade das estimativas. 

A avaliação da adequação geral do modelo se refere à determinação do grau de 

consistência do modelo como um todo em relação aos dados a que ele se refere. 

Existe uma série de índices para avaliar a adequação geral de modelos, sendo que 

cada um deles se aplica melhor a determinadas características da metodologia utilizada, como 

por exemplo, tamanho da amostra, procedimentos de estimação, complexidade do modelo, 

etc. Nenhum índice serve de critério único e definitivo para avaliar um modelo, nem garante 

que este seja útil. É possível, por exemplo, a existência de vários modelos com bons índices 

de adequação para o mesmo conjunto de dados. A informação proporcionada pelos índices 

deve servir apenas para descartar aqueles modelos com má adequação. Finalmente, os 

resultados obtidos por estas análises devem sempre ser interpretados à luz do referencial 

teórico utilizado, ou seja, interpretações puramente matemáticas ou estatísticas devem ser 

evitadas (DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000). 

Dentre os índices calculados pelo LISREL, os seguintes são utilizados no presente 

trabalho: Estatística do Chi-quadrado (X2), Raiz Quadrada do Erro de Aproximação (Root 
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Mean Square Errar of Approximation - RMSEA), Raiz Quadrada do Erro Padronizado 

(Standardized Root Mean Square Residual- S-RMR), Índice de Validação Cruzada Esperada 

(Expected Crass-Validation lndex - ECVn, Índice de Adequação Geral do Modelo (Goodness 

of Fit lndex - GFI) e Índice Comparativo de Adequação (Compara tive Fit lndex - CFI) 10. 

De acordo com DIAMANTOPOULOS e SIGUA W (2000) estas estatísticas são 

suficientes para uma tomada de decisão acerca da adequação geral de um modelo. 

o índice relativo à estatística do chi-quadrado (apresentado no relatório do 

LlSREL como Minimum Fit Function Chi-Square) é a medida tradicional de avaliação da 

adequação geral de modelos baseados na análise da estrutura da covariância. Esta estatística se 

refere ao teste de uma hipótese nula onde o modelo se adequa perfeitamente à população (Ho: 

~ = ~ [8]). Um chi-quadrado significativo (valor de p < 0,05) leva à rejeição desta hipótese. 

Neste caso, ao contrário dos testes convencionais de hipóteses, o objetivo é não rejeitar Ho 

(DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000). 

Como já mencionado anteriormente, nenhum índice é totalmente adequado em 

todas as situações. Assim, é importante ressaltar a sensibilidade do chi-quadrado em relação à 

normalidade das distribuições e ao tamanho da amostra (DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 

2000). No caso de pequenas amostras é provável que o chi-quadrado resulte insignificante 

(MARSH, et ai., 1998, citados por DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 2000). 

Além disso, a premissa de que um modelo possa se adequar perfeitamente à 

população é pouco razoável, podendo ser caracterizada a priori como falsa. Desta forma, ao 

invés de avaliar o nível de adequação de um modelo, o chi-quadrado deve ser utilizado para 

determinar a extensão em que este não se adequa à população (BROWNE e CUDECK, 1993, 

citados por DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000). 

Essa avaliação deve também levar em consideração os graus de liberdade (GL) do 

modelo (JORESKOG e SORBOM, 1989, citados por SCHMITZ e FULK, 1991). Quanto 

mais próximo for o valor do chi-quadrado do número de graus de liberdade, menos 

inadequado é o modelo. WHEATON et aI. (1977, citados por SCHMITZ e FULK, 1991 e 

10 Traduções realizadas pelo autor. 
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DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 2000) sugerem que proporções entre chi-quadrados e 

graus de liberdade maiores que 5 indicam inadequação do modelo. 

o índice RMSEA tem foco na discrepância entre as estruturas de covariância do 

modelo e da população. Este índice é expresso por graus de liberdade, portanto leva em 

consideração a complexidade do modelo. Valores menores que 0,05 indicam boa adequação, 

entre 0,05 e 0,08 adequação razoável, entre 0,08 e 0,1 adequação medíocre a e acima de 0,1, 

inadequação (BROWNE e CUDECK, 1993 e MACCALLUM et ai., 1996, citados por 

DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000 e BYRNE, 1998). 

o S-RMR representa o valor médio dos resíduos padronizados (BYRNE, 1998). 

Um modelo com boa adequação deve exibir valores inferiores a 0,05 (DIAMANTOPOULOS 

e SIGUAW, 2000 e BYRNE, 1998). 

o índice de validação cruzada EC VI mede a discrepância entre as matrizes de 

variância e covariância da amostra estudada e aquela para um modelo com uma amostra de 

tamanho similar, da mesma população (BYRNE, 1998). A avaliação do ECVI se realiza por 

meio da comparação dos índices de cada modelo. Freqüentemente esta comparação se faz 

entre o modelo estudado e os modelos independente e saturado. Aquele que apresenta o 

menor valor possui o maior potencial para replicação (DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 

2000 e BYRNE, 1998). 

o índice de adequação GFI mede a quantidade de variância e covariância dos 

dados amostrais que é explicada pelo modelo. Este índice varia de ° aI, sendo que valores 

superiores a 0.9 indicam boa adequação do modelo (DIAMANTOPOULOS e SIGUA W, 2000 

e BYRNE, 1998). 

o índice de adequação comparativa CFI indica o quão melhor é a adequação do 

modelo estudado, quando comparada à do modelo independente (aquele onde todas as 

variáveis observáveis estão independentes, ou seja, não correlacionadas) (JORESKOG e 

SORBOM, 1993, citados por DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 2000). Assim como o GFI, 

sua variação ocorre no intervalo entre ° e 1, sendo que valores superiores a 0,9 indicam boa 

adequação do modelo (DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 2000 e BYRNE, 1998). 
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7) Modificação e interpretação do modelo 

No presente estudo, assim como na maioria dos casos práticos, foram necessárias 

algumas modificações no modelo proposto (MP) para que fosse atingida uma solução 

plausível. 

De forma geral, pode-se dizer que as modificações ocorreram em duas etapas. A 

primeira delas se referiu à aplicações de correções ao MP, para que fosse possível alcançar 

uma solução válida. A segunda tratou de modificações realizadas com o objetivo de melhorar 

o grau de adequação da solução encontrada. A partir desta etapa a análise fatorial passou a ser 

exploratória, na medida em que buscou-se soluções diferentes das propostas inicialmente. 

o processo de modificação dos modelos e sua posterior interpretação são 

discutidos em mais detalhes no capítulo seguinte de Análise dos Resultados. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados encontrados inicialmente não indicavam uma solução com valores 

válidos para todos os parâmetros a serem estimados, pois o modelo proposto originalmente 

não convergiu. Tal fato se explica em função de \jI1,1 (parâmetro representativo da variância do 

erro de mensuração da equação estrutural entre as variáveis 1;1, I;z e '111) não ser positivamente 

definido. 

Para corrigir esta estimativa imprópria, fixou-se \jI1,1 em zero, conforme 

recomendação de BOLLEN (1998). Novamente o modelo não convergiu, agora em função do 

parâmetro \jIz,z (parâmetro representativo da variância do erro de mensuração da equação 

estrutural entre as variáveis 1;1, I;z e 'I1z) também ter se tomado não positivamente definido. 

Nova restrição ao modelo foi aplicada, desta vez fixando \jIz,z em zero. Ainda 

assim o modelo não convergiu. Uma nova mensagem do LISREL avisa que 1z,z pode não ser 

significativo. Desta forma, este parâmetro também foi fixado em zero. 

Como o programa continua alertando sobre o fato de a matriz \}' ser não positiva, 

foi necessário desligar a checagem de admissibilidade para que o restante do modelo pudesse 

ser analisado. 

Com o comando AD=OFF o modelo convergiu pela primeira vez. 

Todos os parâmetros dos modelos de mensuração apresentaram estimativas 

válidas, ou seja, significativas e com magnitudes condizentes com as hipóteses formuladas. 

Suas confiabilidades, entretanto, variavam de baixas a medianas (valores de RZ entre 0.09 e 

0.55). Tal fato é um indicativo de que modificações no modelo devem ser necessárias. 

No que se refere ao modelo estrutural, uma primeira análise indica que o 

parâmetro ~(2,1) não é significativamente diferente de zero, razão pela qual é retirado do 

modelo (fixado em zero). 

O modelo original corrigido (MOC), após estas primeiras alterações, apresenta os 

seguintes índices de adequação: 
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TABELA 10 - Índices de Adequação do MOC 

Modelo X2 OL 2 
X taL RMSEA S-RMR ECVI OFI CFI 

MOC 827 349 2.37 0.09 0.14 6.73 0.70 0.67 

Fonte: Autor da dissertação 

Conforme explanação no tópico anterior, apenas o índice representado pela 

proporção entre o chi-quadrado e os graus de liberdade do modelo original corrigido é 

indicativo de boa adequação. Por este motivo, fez-se necessária a busca por modificações 

adicionais. 

o primeiro indício de mudança necessária é sugerido pelo próprio LISREL, por 

melO dos índices de modificação apresentados. Estas estatísticas se referem à redução 

esperada do chi-quadrado quando determinado coeficiente é deixado livre para ser estimado. 

Em outras palavras, quanto maior o índice de modificação de um parâmetro, maior será a 

melhora na estatística do chi-quadrado quando este parâmetro passar a fazer parte do modelo. 

No caso do MOC, o parâmetro com maior índice de modificação se refere à rp2,1, 

que representa a correlação entre ~l e ~2. Como as duas variáveis constituem capacidades 

desejáveis no âmbito de uma estratégia de CRM, é possível admitir a existência de correlação 

entre elas. Além disso, faz sentido supor que organizações que estejam investindo em sua 

Capacidade Analítica também estejam preocupadas em ostentar Consistência na 

Comunicação. Desta forma, este parâmetro foi liberado para ser estimado, constituindo o 

primeiro modelo modificado (MM1) com seus índices apresentados na tabela 11. 

TABELA 11- Comparativo entre os Índices de Adequação dos Modelos 

Modelo X2 OL 2 
X taL RMSEA S-RMR ECVI OFI CFI 

MOC 827 349 2.37 0.099 0.14 6.73 0.70 0.67 

MMl 818 348 2.35 0.098 0.098 6.68 0.71 0.69 

Fonte: Autor da dissertação 
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Apesar de apresentar melhores índices, ratificando a necessidade da modificação 

realizada, este novo modelo continua não podendo ser considerado adequado, pois, com 

exceção da razão entre o chi-quadrado e os graus de liberdade, os demais índices estão fora do 

intervalo de valores indicativo de adequação, fornecidos pela literatura (vide capítulo anterior, 

tópico 5.4, etapa 6 - avaliação do grau de adequação do modelo). 

Com o intuito adicional de aumentar a parcimônia e a adequação do modelo final, 

buscou-se a introdução de restrições adicionais (BOLLEN, 1998). Em função de vários dos 

indicadores apresentarem resíduos padronizados significativos (maiores que 2.58, em módulo) 

e ainda índices de modificação elevados (maiores que 3.84) para correlação entre erros de 

mensuração, optou-se por uma redução do número de indicadores considerados inicialmente 

(BYRNE, 1998). A exclusão foi feita de maneira escalonada e baseada na identificação 

daqueles possuidores de maiores resíduos padronizados e índices de modificação. 

Foram então retirados os seguintes indicadores: CA4, CA5, CA8, CAIO, CAll, 

CAI2, CCl, CC3, CC5, CC9, CCIO, AQUIS e RET. O modelo final (MF) continua com 

todos os parâmetros válidos, com confiabilidades variando entre 0.14 e 0.56. Seus índices de 

adequação são apresentados na tabela 12: 

TABELA 12 - Comparativo final entre os Índices de Adequação dos Modelos 

Modelo X
2 GL X2/GL RMSEA S-RMR ECVI GFI CF! 

MOC 827 349 2.37 0.099 0.14 6.73 0.70 0.67 

MMl 818 348 2.35 0.098 0.09 6.68 0.71 0.69 

MF 104 87 1.19 0.037 0.06 1.21 0.91 0.97 

Fonte: Autor da dissertação 

O modelo final apresenta índices que demonstram boa adequação, exceção feita 

apenas ao S-RMR, cujo valor se apresenta pouco superior ao limite sugerido de 0.05, 

conforme mencionado no capítulo anterior. 

É importante ressaltar, adicionalmente, que o ECVI do modelo final é o menor 

quando comparado com os modelos anteriores e também é menor que seus respectivos 
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modelos saturado e independente, conforme estatísticas do LISREL no Anexo I. Diante disso 

pode-se dizer que possui ainda bom potencial para replicação (BYRNE, 1998). 

No que se refere à consistência interna dos construtos do modelo final, foram 

obtidos os seguintes valores de alfa de cronbach para os construtos CA, CC, DNF e DF, 

respecitivamente: 0,79, 0,62, 0,54 e 0,67. É possível encontrar na literatura valores entre 0,60 

e 0,70 como limites indicativos para que se possa considerar satisfatória a consistência interna 

(MALHOTRA, 2003; BYRNE, 1998, HAIR et ai., 1998). No caso desta pesquisa, um dos 

construtos apresenta valor inferior a qualquer destes limites. Tal fato pode ser explicado pela 

pequena quantidade de indicadores do contruto em questão, já que este número influencia os 

valores do alfa (MALHOTRA, 2003; NETEMEYER, BEARDEN e SHARMA, 2003). De 

qualquer forma, tal constatação é um indicativo que a constituição de tal construto deva ser 

revisitada. 

A figura 5 apresenta o modelo final com sua nova composição de variáveis e 

configuração de relacionamento entre elas. 

FIGURA 5 - Modelo Final 

Fonte: Autor da dissertação 

As hipóteses de que a Capacidade Analítica influencia positivamente tanto o 

Desempenho Não-Financeiro quanto o Financeiro, H1 e H2, não foram rejeitadas (tendo em 
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vista que os parâmetros YI,1 e Y1.2 são significativos e positivos). Da mesma forma, não foi 

rejeitada a hipótese de que a Consistência na Comunicação influencia positivamente o 

Desempenho Não-Financeiro, H3, (pois Y2,1 é significativo e positivo). 

No entanto, as hipóteses H4 e H5 foram rejeitadas, pois os parâmetros Y2,1 e ~2,1 se 

apresentaram não significativos. Deste modo, não é possível afirmar, com base no presente 

trabalho, que a Consistência na Comunicação influencia o Desempenho Financeiro ou que 

este é influenciado pelo Desempenho Não-Financeiro da organização. 

Uma análise dos indicadores que foram retirados do modelo originalmente 

proposto também é importante na interpretação dos resultados do presente estudo. Pode-se 

dizer que as variáveis CA4, CA5, CA8, CAIO, CAll, CAI2, CCI, CC3, CC5, CC9, CCIO, 

AQUIS e RET (apresentadas nos quadros 2, 3 e 4) não são as principais atividades que 

explicam os respectivos construtos CA, CC e DNF. Em outras palavras, a medição da 

qualidade dos dados, a proteção lógica e física dos dados, a utilização de dados externos para 

complementar a base de dados obtida por meios próprios, a implementação de políticas de 

privacidade de dados do cliente, a identificação dos clientes mais lucrativos ou a identificação 

dos clientes geradores de maior receita não devem ser as principais atividades constituintes da 

Capacidade Analítica da organização em relação às informações sobre seus clientes. 

Também não representam os principais aspectos contribuintes na determinação do 

nível de Consistência na Comunicação de uma organização com seus clientes, por meio de 

seus múltiplos canais, as atividades de disponibilização de opções de auto-atendimento para 

pedidos apropriados, ter ciência das interações dos clientes com a organização, fornecimento 

de acesso a dados por toda a organização (internamente), mensuração do nível de utilização de 

cada canal e manutenção de uma equipe multifuncional responsável pelo gerenciamento do 

relacionamento com o cliente. 

Finalmente, os quesitos taxa de aquisição de novos clientes e taxa de retenção de 

clientes não puderam ser considerados como principais constituintes do Desempenho Não

Financeiro de uma organização, no âmbito do presente trabalho. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os resultados apresentados anteriormente, pode-se dizer que o 

nível de maturidade da implementação da estratégia de CRM influencia o desempenho 

organizacional. Isto porque, em termos mais específicos, o nível de desenvolvimento das 

capacidades de CRM estudadas neste trabalho tem influência no desempenho não-financeiro 

das organizações, embora apenas a Capacidade Analítica influencie também o desempenho 

financeiro. 

Tanto esta conclusão geral, como o teste das hipóteses discutido a seguir são 

baseados no modelo final desenvolvido no presente trabalho, que apresentou boa adequação 

em relação aos dados amostrais obtidos, conforme explanação do capítulo anterior. 

Na figura 6 é apresentado o diagrama de caminhos do modelo final, com seus 

parâmetros padronizados. 

FIGURA 6 - Modelo Final- Parâmetros Padronizados 
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1 SAT 1--0
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Chi-square=104.10, df=B7, P-value=O.1020B, RMSEA=O.037 

Fonte: Autor da dissertação 
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A interpretação dos parâmetros padronizados é importante na identificação da 

contribuição relativa das variáveis independentes nas dependentes (DIAMANTOPOULOS e 

SIGUA W, 2000). 

Em função disso, é possível perceber que as três atividades mais importantes para 

a Capacidade Analítica são, nesta ordem, o gerenciamento da identificação dos dados, a 

implementação de uma visão unificada dos dados sobre o cliente e a implementação de uma 

visão ampla (360 graus) do cliente. 

Deste modo, pode ser recomendável a priorização dos investimentos nestas 

atividades, ou seja, é importante no planejamento ou mesmo no gerenciamento de projetos de 

CRM dar foco em aspectos relacionados à amplitude dos dados em que se espera analisar os 

clientes. Também é recomendável investir tempo e recursos na unificação de todos os 

repositórios com informações sobre o cliente, de forma que fique facilitado o entendimento do 

relacionamento como um todo deste com a organização e ainda a possibilidade de tratá-lo de 

uma só forma através de todos os canais de interação. Finalmente, prioridade maior deve ser 

conferida à questão da identificação dos dados, isto é, ao entendimento da finalidade e fonte 

de cada um deles. 

No que se refere à Consistência na Comunicação, observa-se que as três 

atividades de maior contribuição relativa são o compartilhamento de dados do cliente nos 

vários pontos de contato externo da organização, a integração dos sistemas informacionais 

através das áreas funcionais e a disponibilização de uma infra-estrutura para coleta de dados 

sobre o cliente em todos os pontos de contato. 

Os aspectos relacionados à infra-estrutura são críticos para a composição da 

capacidade de demonstrar consistência na comunicação. As implicações gerenciais abstraídas 

deste fato reforçam a necessidade de buscar dados referentes a todos os contatos dos clientes 

com a organização e, o mais importante, fazer com que tais dados fluam e estejam disponíveis 

internamente, tanto nas áreas de apoio, quanto nas áreas fim, de relacionamento com o cliente. 

Com relação ao Desempenho Não-Financeiro, a satisfação representa o principal 

critério com o qual uma organização deve se preocupar. Com uma importância relativa não 

muito menor, a taxa de vendas cruzadas também deve constituir um dos objetivos de 

desempenho para organizações interessadas em práticas de CRM. Investimentos em 
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implementações de métricas de avaliação e sistemas de acompanhamento devem levar em 

consideração prioritariamente estes dois quesitos. 

No caso do Desempenho Financeiro, a importância relativa é maior para a receita 

bruta. Tal fato pode ser indicativo de outros aspectos fora do escopo do presente trabalho que 

tenham influência sobre o lucro. 

A identificação da importância relativa desses indicadores tem grande implicação 

gerencial, pois um dos obstáculos ao sucesso na implementação de praticas de CRM é a 

utilização de métricas inadequadas (NANCARROW, REES e STONE, 2003). 

No que se refere às relações estruturais, pode-se dizer que a Consistência na 

Comunicação tem maior influência no Desempenho Não-Financeiro que a Capacidade 

Analítica. A explicação para tal constatação pode residir no fato de que o primeiro construto 

envolve atividades de relacionamento direto com o cliente, que possuem maior relação com os 

antecedentes dos indicadores do segundo construto. 

Raciocínio similar pode ser utilizado na análise da impossibilidade de admissão 

da influência da Consistência na Comunicação no Desempenho Financeiro. Isto 

provavelmente se deva ao fato de as atividades relacionadas à capacidade em questão 

envolverem somente a execução de esforços comerciais. Este construto é mais 

significativamente constituído por atividades que dizem respeito ao tratamento equânime e 

coerente do cliente. No caso da Capacidade Analítica, estão envolvidos esforços de 

identificação de nichos de mercado não atingidos, potencias compradores de produtos ou 

serviços adicionais entre os atuais clientes, etc. 

É importante se ressaltar ainda que o relacionamento entre os desempenhos não

financeiro e financeiro se mostrou não significativo. Possivelmente o Desempenho Financeiro 

deva ser mais fortemente influenciado por fatores outros que não os estudados no presente 

trabalho. É razoável a suposição de que, por exemplo, a presença de outras capacidades, 

questões administrativas e até mesmo contábeis influenciem de maneira mais significativa o 

desempenho financeiro de uma organização (DAY e BULTE, 2002). 

Finalmente, a inclusão da relação de correlação entre as capacidades analítica e de 

consistência na comunicação pode ser analisada sob dois aspectos. O primeiro, já mencionado 
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quando da justificativa para sua inclusão no tópico de modificação do modelo, se refere ao 

fato de que é possível, freqüente e até esperado que organizações que estejam implementando 

práticas de CRM não estejam se restringindo a apenas uma capacidade, ou seja, estejam se 

envolvendo na realização de várias atividades, relacionadas a várias capacidades, mesmo que 

não tenham ciência dessa distinção teórica. Adicionalmente, tal correlação, deve ainda ser 

desejável, na medida em que, estatisticamente, desta forma o relacionamento entre as 

variáveis estudadas é mais significativo (o modelo possui melhor adequação). Assim, uma 

outra implicação gerencial seria a de que projetos de implementação de práticas de CRM 

devam considerar o desenvolvimento das duas capacidades estudadas: analítica e consistência 

na comunicação. 

7.1 Limitações 

Qualquer generalização das conclusões acima abordadas deve levar previamente 

em consideração algumas limitações pertinentes ao presente trabalho. 

Uma das principais limitações deste estudo é inerente aos dados secundários 

utilizados. Tais dados não indicam a qual indústria cada uma das organizações da amostra 

pertence, impossibilitando a análise por indústria. Por exemplo, não é possível saber se 

determinada indústria é mais suscetível a práticas de CRM que outra. 

Da mesma forma, ainda em função da limitação dos dados secundários, não é 

possível fazer discriminações acerca dos segmentos de business-to-business e business-to

consumer. É sabido que tais segmentos possuem características distintas, são influenciados 

por fatores diferentes e possuem processos de tomada de decisão e de relacionamento também 

diferenciados (DAY e BULTE, 2002). 

o fato de as respostas que definiram os níveis de desenvolvimento das atividades 

componentes das capacidades estudadas terem sido obtidas com base na percepção dos 

dirigentes das organizações pesquisadas constitui uma limitação do estudo-base e, por 

conseguinte, do presente trabalho. Diferentes pessoas em diferentes organizações podem 

avaliar de forma distinta os indicadores utilizados. O desenvolvimento de critérios objetivos 

para este tipo de avaliação, quando possível, pode minimizar tal deficiência metodológica. 
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o tamanho relativamente pequeno da amostra também é motivo de preocupação, 

pois pode ter influenciado na determinação do modelo final. É importante ressalvar o fato de 

que a não significância pode ser indicativa de que a amostra é pequena, ou seja, em amostras 

maiores o mesmo parâmetro poderia ser significativo (JÓRESKOG, 1997, citado por 

BYRNE, 1998). 

Além disso, a constituição do modelo final foi influenciada também pela presença 

de um caso Heywood (variância negativa). Entre outros possíveis motivadores, tais casos 

podem ser resultantes de um número de observações amostrais insuficientes (BYRNE, 1998; 

BOLLEN, 1989). 

Um dos contrutos do modelo final apresentou um baixo valor para o alfa de 

cronbach, o que pode ser indicativo de problemas de consistência interna da escala utilizada. 

A limitação relacionada à não utilização de dados absolutos de desempenho 

financeiro também deve ser considerada. Da forma como foram colhidos (escala ordinal), os 

dados de receita e lucro podem gerar distorções quando são feitas comparações entre 

empresas de tamanhos muito díspares. 

Uma outra limitação identificada diz respeito à análise de um quadro estático do 

nível de desenvolvimento das atividades e capacidades. É razoável imaginar que possa haver 

variações entre os momentos de coleta destes níveis e o momento de coleta dos dados 

relativos ao desempenho organizacional. 

Finalmente, é preciso admitir uma limitação relacionada à ausência de validação 

cruzada do modelo final obtido, isto é, não foi possivel testar novamente a validade do 

modelo com um outro conjunto de dados. Tal fato se deveu à indisponibilidade de dados 

adicionais e à impossibilidade de subdivisão da amostra em grupos que pudessem validar os 

resultados alcançados. 

7.2 Futuras Pesquisas 

Uma continuidade relativamente óbvia para o presente estudo seria a abordagem 

de outras capacidades, como por exemplo a capacidade de suporte e comprometimento 
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executivo na definição e operacionalização das estratégias de CRM, ou a capacidade de 

formar e treinar os empregados para agirem de acordo com as novas estratégias. 

De forma similar, poderiam ser testados novos indicadores para as variáveis do 

modelo, com o objetivo de identificar novas atividades e novas métricas que devam compor 

um modelo de influência do CRM no desempenho organizacional. Exemplos seriam a 

utilização de indicadores como o poder de influência de alguns clientes sobre outros, a 

propaganda boca-a-boca, as redes de colaboração e o valor do cliente. 

Futuras pesquisas também devem buscar minimizar as limitações discutidas 

anteriormente. Desta forma, a utilização de dados absolutos relativos ao desempenho 

financeiro e principalmente a obtenção de mais dados amostrais devem ser consideradas na 

continuidade do presente estudo. 



76 

8 REFERÊNCIAS 

ABBOTT, l.; STONE, M.; BUTTLE, F. Customer relationship management in practice: a 
qualitative study. Journal ofDatabase Marketing, v. 9, n.1, p. 24-34, sep. 2001. 

ACCENTURE CORPORATION. The ultimate CRM: strategies and concepts for building 
enduring customer loyalty and profitability. 2002. Disponível em: http://www.accenture.coml 
xd/xd.asp?it=enweb &xd=services\crm\crm thought handbook.xml>. Acesso em 28/11/2002. 

ALA VI, Maryan; LEIDNER, Dorothy. Knowledge management systems: emerging views and 
practices from the field. Proeeedings of the 32nd Hawaii International Conferenee on 
System Seienees. Maui, 1999. 

ALLEN, Derek; WILBURN, Morris. Linking eustomer and employee satisfaetion to the 
bottom line. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2002. 

AMERICAN PRODUCTIVITY & QUALITY CENTER. Customer value management and 
the measurement system. Mar. 2001. Disponível em: <http://www.apqc.org/portal/apqc/ksnJ 
CVM%20and%20Measurement.pdf?paf gear id=contentgearhome&paf dm=full&pageselect 
=contentitem&docid=106850>. Acesso em 05/10/2003. 

ANDERSON, E.; FORNELL, C.; LEHMANN, D. Customer satisfaction, market share, and 
profitability: findings from Sweden. Journal of Marketing, v.58, n. 3, p. 53-66, jul. 1994. 

ANDERSON, E.; FORNELL, C. Foundations ofthe American Customer Satisfaction Index. 
Total Quality Management & Business Exeellenee, v.11, n.7, p.S869-S882, sep. 2000. 

ASPINALL, E.; NACARROW, c.; STONE, M. The meaning and measurement of customer 
retention. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, v.1 O, n. 1, p. 79-
87,2001. 

BERRY, Leornard L. Relatinship Marketing: emerging perspectives on service marketing. 
Chicago: American Marketing Association, 1983. 

BOLTON, R.; LEMO, K.; VERHOEF, P. The theoretical underpinnings of customer asset 
management: a framework and propositions for future research. 2002. 62f. ERIM Report 
Series. Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Rotterdam School of 
Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, sep. 2002. 

BOLLEN, K. A. Struetural equations with latent variables. New York: Wiley, 1989. 

BOSE, Ranjit. Customer relationship management: key components for IT success. 
Industrial Management + Data Systems, v. 102, n. 2, p. 89-97,2002. 

BYRNE, Barbara M. Struetural equation modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: 
basic concepts, applications and programming. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 
1998. 



77 

COLGATE, M.; DANAHER, P. Implementing a customer relationship strategy: the 
asymmetric impact of poor versus excellent execution. Journal of the Academy of Marketing 
Science, v.28, n.3, p.375-387, 2000. 

CROSBY, L.; STEPHENS, N. Effects of relationship marketing on satisfaction, retention, 
and prices in the life insurance industry. Journal of Marketing Research, v.24, n.4, p.404-
411, novo 1997. 

CROTEAU, A.; LI, P. Criticai success factors of CRM technological in itiatives. Canadian 
Journal of Administrative Sciences, v.20, n.1, p.21-34, mar. 2003. 

DAY, George. Managing market relationships. Journal of the Academy of Marketing 
Science, V. 28, n. 1, p. 24-30, 2000a. 

DAY, George. Capabilities for forging customer relationships. Working Paper, Market 
Science Institute, Cambridge: 2000b. 

DAY, George; BULTE, C. Superiority in customer relationship management: 
consequences for competitive advantage and performance. 2002. 49fl. The Wharton School, 
University of Pennsylvania, sep. 2002. 

DESHPANDE, R.; FARLEY, J.; WEBSTER, F. Corporate culture, customer orientation, 
and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis. Journal of Marketing, v.52, n.1, 
p. 23-36, 1993. 

DIAMANTOPOULOS, A.; SIGUA W, J. Introducing LISREL: a guide for the uninitiated. 
London:Sage,2000. 

EDVARDSON, B. et ai. The effects of satisfaction and loyalty on profits and growth: 
products versus services. Total Quality Management, v.ll, n.7, p.S917-S927, sep. 2000. 

FORNELL, C. et ai. The American Customer Satisfaction Index: nature, purpose, and 
findings. Journal of Marketing, v.60, n.4, p.7-18, oct. 1996. 

GANDY, Anthony. The CRM matrix. The Banker, London, v.152, n.915, p.148, may 2002. 

GUPTA, Sunil; LEHMANN, D. R. Customers as assets. Journal of Interactive Marketing, 
v.17,n.1,p.9-24,2003. 

HAIR, J. F. Jr. et ai. Multivariate data analysis. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1998. 

HAMID, N.; KASSIM, N. Internet technology as a tool in customer relationship 
management. Journal of American Academy of Business, v.4, n.1, p.103-108, mar. 2004. 

HANSOTIA, Behram. Gearing up for CRM: antecedents to successful implementation. 
Journal ofDatabase Marketing, V. 10, n. 2, p. 121-132, dec. 2002. 

HARRISON, Tina; ANSELL, Jake. Customer retention in the insurance industry: using 
survival analysis to predict cross-selling opportunities. Journal of Financiai Services 
Marketing, v.6, n. 3, p.229-239, mar. 2002. 



78 

HENNEBERG, Stephan C. CRM implementation: hard choices and soft options. 2003. 28fl. 
Working Paper, University of Bath School of Management, Bath, 2003. 

HOGAN, J.; LEMON, K.; RUST, R. Customer equity management. Journal of Service 
Research, v. 5, n. 1, p. 4-12, ago. 2002. 

JARRAR, Yasar F.; NEELY, Andy. Cross-selling in the financiai sector: customer 
profitability is key. Journal of Targeting, Measuring and Analysis for Marketing, v.10, n.3, 
p. 282-296, mar. 2002. 

JOHNSON, C.; ALLEN, L.; HAMEL, K. Customer heuristics. The Forrester Report, 
Cambridge, dec. 2000. 

JÓRESKOG, K.; SÓRBOM, D. LISREL 8: user's reference guide. Chicago: SSI, 1996. 

JUTLA, Dawn; CRAIG, James; BODORIK, Peter. Enabling and measuring electronic 
customer relationship management readiness. Proceedings of the 34'h Hawaii lnternational 
Conference on System Sciences. Maui, 2001. 

KHIRALLAH, Kathleen. Customer Relationship Management (CRM): what are the right 
metrics to measure success? TowerGroup Research Notes, Needham, 2000. 

KIM, J.; SUH, E.; HW ANG, H. A model for evaluating the effectiveness of CRM using the 
balanced scorecard. Journal of lnteractive Marketing, v.17, n.2, p.5-19, 2003. 

KLEM, Laura. Path analysis: Reading and Understanding Multivariate Statistics. 
Washington, DC: American Psychological Association, 1995. 

KOTLER. Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e 
controle. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

LAW, M.; LAU, T.; WONG, Y. H. From customer relationship management to customer
managed relationship: unraveling the paradox with a co-creative perspective. Marketing 
lntelligence & Planning, v.21, n.1, p. 51-60, 2003. 

LING, Raymond; YEN, David. Customer relationship management: an analysis framework 
and implementation strategies. The Journal of Computer lnformation Systems, vAI, n.3, p. 
82-98, 2001. 

MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2001. 

MCKENNA, Regis. Marketing de relacionamento. Rio de Janeiro: Campus, 1993. 

MARTINS, Gilberto de A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 2.ed. 
São Paulo: Atlas, 2000. 

MS!. Research priorities 2000-2002. 2000. Disponível em:< http://www.msi.org/msi/research 
priorities.cfm>. Acesso em 22/11/2003. 



79 

MSI. 2002-2004 Research priorities. Ju!. 2002. Disponível em:< http://www.msi.org/msi/ 
rp0204.cfm>. Acesso em 22/11/2003. 

NANCARROW, c.; REES, S.; STONE, M. New directions in customer research and the 
issue of ownership: a marketing research viewpoint. Journal of Database Marketing & 
Customer Strategy Management, v.11, n.1, p.26-39, sep. 2003. 

NETEMEYER, R. G.; BEARDEN, W. O.; SHARMA, S. Scaling procedures: issues and 
applications. Sage, 2003. 

PAAS, L.; KUDLEN, T. Towards a general definition of customer relationship management. 
Journal ofDatabase Marketing, v.9, n.1, p.51-60, sep. 2001. 

PEPPERS, Don; ROGERS, Martha. CRM series: marketing 1 to 1. Peppers and Rogers 
Group do Brasil, 2000. 

PLAKOYIANNAKI, E.; TZOKAS, N. Customer relationship management: a capabUities 
portfolio perspective. Journal ofDatabase Marketing, v.9, n.3, p. 228-237, mar. 2002. 

REICHHELD, Frederick F. The loyalty effect: the hidden force, behind growth, profits, and 
lasting value. Boston: Harvard Business School Press, 1996. 

REINARTZ, W.; KRAFFT, M.; HOYER, W. Measuring the customer relationship 
management construct and linking it to performance outcomes. 2003. 51fl. Working Paper, 
INSEAD, 2003. 

RITTNER, Mario C. Marketing de relacionamento: investigação dos fatores 
irifluenciadores e do processo de desenvolvimento da relação entre empresa e consumidor. 
Tese apresentada ao Curso de Doutorado em Administração de Empresas da EASPIFGV, São 
Paulo, 2001. 

SCHMITZ, J.; FULK, J. Organizational colleagues, media richness, and electronic maU: a 
test of the social influence model of technolo gy use. Communication Research, v.18, n.4, p. 
487-523, ago. 1991. 

SRIV ASTAVA, R.; SHERVANI, T.; FAHEY, L. Market-based assets and shareholder 
value: aframeworkfor analysis. Journal of Marketing, v.62, n.1, p.2-18, jan. 1998. 

SRIVASTAVA, R.; SHERVANI, T.; FAHEY, L. Marketing, business process, and 
shareholder value: an organizationally embedded view of marketing activities and the 
discipline ofmarketing. Journal of Marketing, v.63, special issue, p.168-179, 1999. 

STONE, M.; HOBBS, M.; KHALEELI, M. Multichannel customer management: the benefits 
and challenges. Journal of Database Marketing, v.1 O, n.1, p.39-52, sep. 2002. 

STONE, M. et ai. The quality of customer information management in customer life cycle 
management. Journal ofDatabase Marketing, v.lO, n.3, p.240-254, apr. 2003. 

STONE, M.; WOODCOCK, N.; STARKEY, M. The role of academics and analysts in 
misleading business - The case of customer relationship management. Journal of Database 
Marketing& Customer Strategy Management, v.11, n.2, p.121-132, dec. 2003. 



80 

STORBACKA, K.; STRANDVIK, T.; GRONROOS, C. Managing customer relationships 
for profit: the dynamics of relationship quality. International lournal of Service Industry 
Management, v.5, n.5, p.21-38, 1994. 

WINER, Russell. A framework for customer management. California Management Review, 
v.43, n.4, p.89-105,2001. 

WOODCOCK, Neil. Does how customers are managed impact on business performance? 
Interactive Marketing, v.1, n.4, p.375-389, 2000. 

WOODCOCK, Neil; STARKEY, M. 'I wouldn't start from here': finding a way in CRM 
projects. lournal ofDatabase Marketing, v.9, n.l, p.61-74, sep. 2001. 



ANEXO I - OUTPUTS DO LISREL 

A) MODELO ORIGINAL CORRIGIDO 

The following lines were read from file 
E:\MYDOCU-l\TESE\LISREL\SUCESSO\MOC.LPJ: 

TI MODELO ORIGINAL CORRIGIDO 
DA NI=28 NO=141 NG=l MA=pM 
LA 
CAl CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CAlO 
CAll CA12 CCl CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 
CC8 CC9 CCI0 AQUIS SAT CROSS RET REC LUC 
RA FI=E:\MYDOCU-l\TESE\LISREL\RAWDATA\RACRM.DAT 
SE 
23 24 25 26 27 28 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 / 
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MO NX=22 NY=6 NK=2 NE=2 LY=FU,FI LX=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FR PH=DI,FR 
PS=DI,FR TE=DI,FR TD=DI,FR 

LE 
DNF DF 
LK 
CA CC 
FR LY(l,l) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(5,2) LY(6,2) LX(1,2) LX(2,2) LX(3,2) 
FR LX(4,2) LX(5,2) LX(6,2) LX(7,2) LX(8,2) LX(9,2) LX(10,2) LX(ll,l) 

LX(12,1) 
FR LX(13,1) LX(14,1) LX(15,1) LX(16,1) LX(17,1) LX(18,1) LX(19,1) LX(20,1) 

LX(21,1) 
FR LX(22,1) BE(2,1) 

FI PS(l,l) PS(2,2) GA(2,2) BE(2,1) 

PD 
OU ME=ML RS SS SC IT=250 MI AD=OFF 

TI MODELO ORIGINAL CORRIGIDO 

Number 
Number 
Number 
Number 
Number 
Number 

TI MODELO ORIGINAL CORRIGIDO 

Covariance Matrix to be 

AQUIS SAT 
-------- --------

AQUIS 1. 00 
SAT 0.37 1. 00 

CROSS 0.32 0.48 
RET 0.32 0.15 
REC 0.37 0.23 
LUC 0.17 0.21 
CCl -0.02 0.24 
CC2 0.08 0.27 

of 
of 
of 
of 
of 
of 

Input Variables 28 
Y - Variables 6 
X - Variables 22 
ETA - Variables 2 
KSI - Variables 2 
Observations 141 

Analyzed 

CROSS RET 
-------- --------

1. 00 
0.08 1. 00 
0.27 0.18 
0.37 -O .13 
0.18 0.15 
0.40 0.04 

REC LUC 
-------- --------

1. 00 
0.52 1. 00 
0.19 0.16 
0.20 0.22 
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CC3 0.00 0.27 0.24 -0.02 0.26 0.24 
CC4 0.25 0.43 0.34 0.28 0.17 0.18 
CC5 0.31 0.28 0.35 0.06 0.28 0.20 
CC6 0.18 0.45 0.36 0.17 -0.01 0.02 
CC7 0.21 0.38 0.37 0.31 0.11 0.09 
CC8 0.29 0.29 0.26 0.20 0.12 0.12 
CC9 0.31 0.46 0.30 0.27 0.16 0.02 

CC10 0.22 0.36 0.38 -0.01 0.15 0.22 
CAl 0.32 0.28 0.31 0.21 0.28 0.16 
CA2 0.32 0.30 0.34 0.24 0.24 0.27 
CA3 0.39 0.37 0.37 0.24 0.30 0.23 
CA4 0.28 0.15 0.26 0.06 0.26 0.27 
CA5 0.13 0.11 0.24 -0.04 0.27 0.26 
CA6 0.26 0.18 0.24 0.19 0.27 0.25 
CA7 0.33 0.38 0.34 0.26 0.19 0.20 
CA8 0.46 0.48 0.36 0.38 0.18 0.09 
CA9 0.36 0.39 0.24 0.26 0.16 0.13 

CAlO 0.37 0.39 0.31 0.33 0.23 0.07 
CA11 0.33 0.34 0.28 0.19 0.20 0.08 
CA12 0.48 0.41 0.38 0.30 0.35 0.21 

Covariance Matrix to be Analyzed 

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
-------- -------- -------- -------- -------- --------

CC1 1. 00 
CC2 0.30 1. 00 
CC3 0.49 0.30 1. 00 
CC4 0.12 0.16 0.15 1. 00 
CC5 0.12 0.20 0.09 0.39 1. 00 
CC6 0.25 0.21 0.21 0.28 0.10 1. 00 
CC7 0.22 0.18 0.11 0.37 0.23 0.49 
CC8 0.12 0.11 0.18 0.34 0.10 0.24 
CC9 0.30 0.15 0.33 0.26 0.11 0.46 

CC10 0.04 0.19 0.19 0.19 0.02 0.18 
CAl 0.17 0.09 0.21 -0.03 0.01 0.21 
CA2 0.26 0.17 0.17 0.18 0.16 0.06 
CA3 0.23 0.25 0.17 0.08 0.26 0.08 
CA4 -0.09 0.06 -0.07 0.08 0.29 -0.10 
CA5 -0.10 0.03 0.01 -0.05 0.04 0.02 

CA6 0.12 0.16 0.06 0.08 0.11 0.06 
CA7 0.25 0.26 0.23 0.12 0.18 0.20 
CA8 0.24 0.16 0.13 0.25 0.25 0.28 
CA9 0.20 0.12 0.23 0.19 0.14 0.13 

CAlO 0.17 0.15 0.17 0.25 0.05 0.23 
CA11 0.32 0.13 0.22 0.18 -0.02 0.17 
CA12 0.18 0.21 0.21 0.27 0.19 0.23 

Covariance Matrix to be Analyzed 

CC7 CC8 CC9 CC10 CAl CA2 
-------- -------- -------- -------- -------- --------

CC7 1. 00 
CC8 0.25 1. 00 
CC9 0.49 0.32 1. 00 

CC10 0.11 0.11 0.13 1. 00 
CAl 0.16 0.07 0.40 0.17 1.00 
CA2 0.05 0.09 0.23 0.12 0.44 1. 00 
CA3 0.08 0.12 0.20 0.08 0.39 0.53 
CA4 -0.04 -0.04 -0.10 0.08 0.26 0.34 
CA5 -0.20 -0.19 -0.16 0.19 0.40 0.16 
CA6 0.09 -0.07 0.15 0.20 0.42 0.28 
CA7 0.11 0.07 0.29 0.19 0.47 0.56 
CA8 0.29 0.28 0.39 0.29 0.46 0.44 
CA9 0.15 0.18 0.27 0.23 0.25 0.40 



CAlO 0.31 0.18 0.37 
CA11 0.11 0.08 0.35 
CA12 0.18 0.16 0.31 

Covariance Matrix to be Analyzed 

CA3 CA4 CA5 
-------- -------- --------

CA3 1. 00 
CA4 0.47 1. 00 
CA5 0.24 0.47 1. 00 
CA6 0.24 0.30 0.34 
CA7 0.47 0.27 0.16 
CA8 0.37 0.19 -0.04 
CA9 0.36 0.22 -0.01 

CAlO 0.24 0.13 -0.10 
CA11 0.25 0.07 0.13 
CA12 0.46 0.33 0.27 

Covariance Matrix to be Analyzed 

CA9 CAlO CA11 
-------- -------- --------

CA9 1. 00 
CAlO 0.61 1. 00 
CA11 0.37 0.51 1. 00 
CA12 0.46 0.49 0.58 

TI MODELO ORIGINAL CORRIGIDO 

Number of Iterations = 22 

LISREL Estimates (Maximum Like1ihood) 

AQUIS 

SAT 

CROSS 

RET 

REC 

LUC 

CC1 

LAMBDA-Y 

DNF 

0.48 

0.61 
(0.12) 

5.26 

0.55 
(O .11) 

4.94 

0.33 
(0.10) 

3.39 

LAMBDA-X 

CA 

DF 

0.43 

0.33 
(O .11) 

3.11 

CC 

0.36 
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0.23 0.32 0.31 
0.20 0.41 0.30 
0.29 0.48 0.37 

CA6 CA7 CA8 
-------- -------- --------

1. 00 
0.37 1. 00 
0.25 0.49 1. 00 
0.20 0.34 0.50 
0.19 0.33 0.46 
0.12 0.31 0.40 
0.31 0.40 0.52 

CA12 
--------

1.00 
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(0.09) 
3.99 

CC2 0.35 
(0.09) 

3.90 

CC3 0.36 
(0.09) 

4.01 

CC4 0.55 
(0.09) 

6.35 

CC5 0.34 
(0.09 ) 

3.78 

CC6 0.64 
(0.08 ) 

7.73 

CC7 0.67 
(0.08) 

8.16 

CC8 0.45 
(0.09) 

5.13 

CC9 0.64 
(0.08 ) 

7.68 

CC10 0.29 
(0.09 ) 

3.21 

CAl 0.64 
(0.08) 

8.13 

CA2 0.65 
(0.08 ) 

8.23 

CA3 0.64 
(0.08 ) 

8.14 

CA4 0.46 
(0.08 ) 

5.42 

CA5 0.31 
(0.09 ) 

3.57 

CA6 0.45 
(0.08) 

5.35 

CA7 0.65 
(0.08 ) 

8.30 



CA8 0.67 
(0.08 ) 

8.62 

CA9 0.59 
(0.08) 

7.33 

CAlO 0.58 
(0.08) 

7.13 

CA11 0.56 
(0.08) 

6.86 

CA12 0.74 
(0.08) 

9.82 

GAMMA 

CA CC 
-------- --------

DNF 0.72 0.70 
(O .13) (O .13) 

5.41 5.36 

DF 1. 00 
(0.20) 

5.02 

THETA-EPS 

AQUIS SAT CROSS RET 
-------- -------- -------- --------

0.68 0.50 0.59 0.85 
(0.09) (0.07) (0.08) (O .10) 

7.94 7.44 7.72 8.20 

Squared Multiple Correlations for Y - Variables 

AQUIS 

0.25 

THETA-DELTA 

CC1 

0.87 
(0.11) 

8.08 

THETA-DELTA 

CC7 
--------

0.55 
(0.08) 

SAT 

0.42 

CC2 
--------

0.88 
(O .11) 

8.09 

CC8 
--------

0.79 
(0.10) 

CROSS RET 

0.34 0.12 

CC3 CC4 
-------- --------

0.87 0.70 
(O .11) (0.09) 

8.07 7.54 

CC9 CC10 
-------- --------

0.59 0.91 
(0.08) (O .11) 
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REC LUC 
-------- --------

0.82 0.89 
(O .10) (O .11) 

8.14 8.24 

REC LUC 

0.18 0.11 

CC5 CC6 
-------- --------

0.88 0.59 
(0.11) (0.08 ) 

8.11 6.99 

CAl CA2 
-------- --------

0.59 0.58 
(0.08 ) (0.08 ) 
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6.76 7.86 7.01 8.18 7.64 7.62 

THETA-DELTA 

CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 
-------- -------- -------- -------- -------- --------

0.59 0.79 0.90 0.80 0.57 0.55 
(0.08) (O .10) (O .11) (0.10) (0.08) (0.07) 

7.64 8.09 8.26 8.10 7.60 7.51 

THETA-DELTA 

CA9 CAlO CA11 CA12 
-------- -------- -------- --------

0.65 0.66 0.69 0.45 
(0.08) (0.08 ) (0.09 ) (0.06 ) 

7.81 7.85 7.90 7.11 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
-------- -------- -------- -------- -------- --------

0.13 0.12 0.13 0.30 0.12 0.41 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 

CC7 CC8 CC9 CC10 CAl CA2 
-------- -------- -------- -------- -------- --------

0.45 0.21 0.41 0.09 0.41 0.42 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 

CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 
-------- -------- -------- -------- -------- --------

0.41 0.21 0.10 0.20 0.43 0.45 

Squared Multiple Correlations for X - Variables 

CA9 CAlO CA11 CA12 
-------- -------- -------- --------

0.35 0.34 0.31 0.55 

Goodness of Fit Statistics 

Degrees of Freedom = 349 
Minimum Fit Function Chi-Square = 783.67 (P = 0.0) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 827.55 (P = 0.0) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 478.55 

90 Percent Confidence Interval for NCP (398.30; 566.51) 

Minimum Fit Function Value 5.60 
Population Discrepancy Function Value (FO) = 3.42 

90 Percent Confidence Interval for FO = (2.85 ; 4.05) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.099 

90 Percent Confidence Interva1 for RMSEA = (0.090 ; 0.11) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 6.73 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (6.15 ; 7.35) 

ECVI for Saturated Model = 5.80 
ECVI for Independence Model = 12.42 



Chi-Square for Independence Model with 378 Degrees of Freedom 
1682.27 

Largest Negative 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Largest positive 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 
Residual for 

Independence AIC = 1738.27 
Model AIC = 941.55 

Saturated AIC = 812.00 
Independence CAIC = 1848.84 

Model CAIC = 1166.63 
Saturated CAIC = 2415.20 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.14 
Standardized RMR = 0.14 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.70 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 
0.65 
0.60 

Normed Fit Index (NFI) = 0.53 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.64 

parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.49 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.67 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.67 
Relative Fit Index (RFI) = 0.50 

Critical N (CN) = 74.85 

Standardized Residuals 
LUC and RET -2.72 
CA8 and CA5 -4.47 
CA9 and CAl -2.75 
CA9 and CA5 -3.15 

CAlO and CA3 -2.78 
CAlO and CA5 -4.39 
CA11 and CA4 -3.19 
CA12 and CA2 -2.99 
Standardized Residuals 

AQUIS and AQUIS 5.18 
SAT and SAT 5.18 

CROSS and SAT 3.11 
CROSS and CROSS 5.18 

RET and AQUIS 2.59 
RET and RET 5.18 
REC and AQUIS 3.16 
LUC and CROSS 3.53 
LUC and REC 5.43 
CC2 and CROSS 3.88 
CC2 and LUC 2.60 
CC3 and REC 3.05 
CC3 and LUC 2.87 
CC3 and CC1 5.10 
CC4 and SAT 3.19 
CC5 and AQUIS 2.66 
CC5 and CROSS 3.20 
CC5 and REC 3.28 
CC5 and CC4 3.30 
CC6 and SAT 2.99 
CC9 and SAT 3.21 

CC10 and SAT 3.55 
CC10 and CROSS 3.86 
CC10 and LUC 2.62 

CAl and CC9 4.74 
CA2 and CC1 3.03 
CA2 and CC9 2.74 
CA3 and AQUIS 2.59 
CA3 and CC1 2.68 
CA3 and CC2 3.00 
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Residual for CA3 and CC5 3.04 
Residual for CA4 and CC5 3.41 
Residual for CA4 and CA3 3.23 
Residual for CA5 and CAl 3.41 
Residual for CA5 and CA4 4.76 
Residual for CA6 and CA5 2.91 
Residual for CA7 and CCl 2.90 
Residual for CA7 and CC2 3.04 
Residual for CA7 and CC3 2.71 
Residual for CA7 and CC9 3.39 
Residual for CA7 and CA2 3.00 
Residual for CA8 and AQUIS 3.61 
Residual for CA8 and SAT 3.30 
Residual for CA8 and RET 3.16 
Residual for CA8 and CCl 2.79 
Residual for CA8 and CC4 2.94 
Residual for CA8 and CC5 2.97 
Residual for CA8 and CC6 3.29 
Residual for CA8 and CC7 3.44 
Residual for CA8 and CC8 3.35 
Residual for CA8 and CC9 4.62 
Residual for CA8 and CC10 3.38 
Residual for CA9 and CC3 2.70 
Residual for CA9 and CC9 3.18 
Residual for CA9 and CC10 2.77 
Residual for CAlO and AQUIS 2.60 
Residual for CAlO and RET 2.64 
Residual for CAlO and CC4 3.00 
Residual for CAlO and CC6 2.68 
Residual for CAlO and CC7 3.63 
Residual for CAlO and CC9 4.33 
Residual for CAlO and CC10 2.76 
Residual for CAlO and CA9 5.23 
Residual for CA11 and CCl 3.74 
Residual for CA11 and CC9 4.19 
Residual for CA11 and CAlO 3.48 
Residual for CA12 and AQUIS 3.80 
Residual for CA12 and CC4 3.23 
Residual for CA12 and CC6 2.77 
Residual for CA12 and CC9 3.63 
Residual for CA12 and CC10 3.43 
Residual for CA12 and CA11 3.86 

Modification Indices and Expected Change 

Modification Indices for LAMBDA-Y 

DNF DF 
-------- --------

AQUIS 5.73 
SAT 2.56 

CROSS 0.44 
RET 0.29 
REC 0.76 
LUC 0.65 

Expected Change for LAMBDA-Y 

DNF DF 
-------- --------

AQUIS 0.29 
SAT -0.20 

CROSS -0.08 
RET 0.07 
REC 0.11 



LUC 0.10 

Standardized Expected Change for LAMBDA-Y 

AQUIS 
SAT 

CROSS 
RET 

DNF 

REC 0.11 
LUC 0.10 

DF 

0.29 
-0.20 
-0.08 

0.07 

Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y 

AQUIS 
SAT 

CROSS 
RET 

DNF 

REC 0.11 
LUC 0.10 

DF 

0.31 
-0.21 
-0.09 

0.07 

Modification Indices for LAMBDA-X 

CCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CC6 
CC7 
CC8 
CC9 

CC10 
CAl 
CA2 
CA3 
CA4 
CA5 
CA6 
CA7 
CA8 
CA9 

CAlO 
CA11 
CA12 

CCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CC6 
CC7 
CC8 
CC9 

CC10 
CAl 

CA 

2.89 
2.71 
2.14 
0.47 
2.65 
0.11 
0.78 
0.01 
5.82 
6.85 

CC 

0.01 
0.49 
0.10 
7.25 
7.56 
0.31 
0.28 
9.86 
0.80 
5.91 
0.93 
1. 97 

Expected Change for LAMBDA-X 

CA CC 
-------- --------

0.14 
0.14 
0.12 
0.05 
0.14 

-0.02 
-0.06 

0.01 
0.18 
0.23 

-0.01 
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CA2 -0.05 
CA3 -0.02 
CA4 -0.23 
CA5 -0.25 
CA6 -0.05 
CA7 0.04 
CA8 0.23 
CA9 0.07 

CAlO 0.19 
CAll 0.08 
CA12 0.10 

Modification Indices for BETA 

DNF DF 
-------- --------

DNF 
DF 1. 42 

Expected Change for BETA 

DNF DF 
-------- --------

DNF 
DF 0.28 

Modification Indices for GAMMA 

CA CC 
-------- --------

DNF 
DF 1.42 

Expected Change for GAMMA 

CA CC 
-------- --------

DNF 
DF 0.19 

Modification Indices for PHI 

CA CC 
-------- --------

CA 
CC 26.84 

Expected Change for PHI 

CA CC 
-------- --------

CA 
CC 0.53 

Modification Indices for PSI 

DNF DF 
-------- --------

DNF 3.15 
DF 1.29 29.46 
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Expected Change for PSI 

DNF DF 
-------- --------

DNF -0.19 
DF 0.15 2.87 

Modification Indices for THETA-EPS 

AQUIS SAT CROSS RET REC LUC 
-------- -------- -------- -------- -------- --------

AQUIS 
SAT 0.45 

CROSS 0.75 0.36 
RET 2.85 6.02 8.79 
REC 3.21 0.38 0.36 0.10 
LUC 0.20 0.03 9.81 12.89 29.46 

Expected Change for THETA-EPS 

AQUIS SAT CROSS RET REC LUC 
-------- -------- -------- -------- -------- --------

AQUIS 
SAT -0.04 

CROSS -0.05 0.03 
RET 0.11 -0.14 -0.19 
REC 0.12 -0.04 0.04 0.02 
LUC -0.03 0.01 0.20 -0.27 0.40 

Maximurn Modification Index is 29.46 for Element ( 2, 2) of PSI 

The problem used 99232 Bytes (= 0.1% of Available Workspace) 

Time used: 0.258 Seconds 



B) MODELO FINAL 

The following lines were read from file 
E:\MYDOCU-1\TESE\LISREL\SUCESSO\MF.LPJ: 

TI MODELO FINAL 
DA NI=28 NO=141 NG=l MA=PM 
LA 
CAl CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CAlO 
CA11 CA12 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 
CC8 CC9 CC10 AQUIS SAT CROSS RET REC LUC 
RA FI=E:\MYDOCU-1\TESE\LISREL\RAWDATA\RACRM.DAT 
SE 
24 25 27 28 14 16 18 19 20 1 2 3 6 7 9 11 / 
MO NX=ll NY=4 NK=2 NE=2 LY=FU,FI LX=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FR PH=SY,FR 

PS=DI,FR TE=DI,FR TD=DI,FR 
LE 
DNF DF 
LK 
CA CC 
FR LY(l,l) LY(2,1) LY(3,2) LY(4,2) LX(1,2) LX(2,2) LX(3,2) 
FR LX(4,2) LX(5,2) LX(6,1) LX(7,1) LX(8,1) LX(9,1) LX(10,1) lx(ll,l) 

fi ga(2,2) ps(l,l) 

PD 
OU ME=ML RS SS SC IT=250 MI 

TI MODELO FINAL 

Number of Input Variables 28 
Number of Y - Variables 4 
Number of X - Variables 11 
Number of ETA - Variables 2 
Number of KSI - Variables 2 
Number of Observations 141 

TI MODELO FINAL 

Covariance Matrix to be Analyzed 

SAT CROSS REC LUC CC2 
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CC4 
-------- -------- -------- -------- -------- --------

SAT 1. 00 
CROSS 0.48 1. 00 

REC 0.23 0.27 1. 00 
LUC 0.21 0.37 0.52 1. 00 
CC2 0.27 0.40 0.20 0.22 1. 00 
CC4 0.43 0.34 0.17 0.18 0.16 1. 00 
CC6 0.45 0.36 -0.01 0.02 0.21 0.28 
CC7 0.38 0.37 0.11 0.09 0.18 0.37 
CC8 0.29 0.26 0.12 0.12 0.11 0.34 
CAl 0.28 0.31 0.28 0.16 0.09 -0.03 
CA2 0.30 0.34 0.24 0.27 0.17 0.18 
CA3 0.37 0.37 0.30 0.23 0.25 0.08 
CA6 0.18 0.24 0.27 0.25 0.16 0.08 
CA7 0.38 0.34 0.19 0.20 0.26 0.12 
CA9 0.39 0.24 0.16 0.13 0.12 0.19 



Covariance Matrix to be Analyzed 

CC6 CC7 CC8 
-------- -------- --------

CC6 1. 00 
CC7 0.49 1. 00 
CC8 0.24 0.25 1. 00 
CAl 0.21 0.16 0.07 
CA2 0.06 0.05 0.09 
CA3 0.08 0.08 0.12 
CA6 0.06 0.09 -0.07 
CA7 0.20 0.11 0.07 
CA9 0.13 0.15 0.18 

Covariance Matrix to be Analyzed 

CA6 CA7 CA9 
-------- -------- --------

CA6 1. 00 
CA7 0.37 1. 00 
CA9 0.20 0.34 1. 00 

TI MODELO FINAL 

Number of Iterations = 10 

LISREL Estimates (Maximum Likelihood) 

SAT 

CROSS 

REC 

LUC 

CC2 

CC4 

CC6 

CC7 

LAMBDA-Y 

DNF 

0.73 

0.69 
(0.09) 

7.40 

LAMBDA-X 

CA 

DF 

0.75 
(O .12) 

6.08 

0.70 
(O .11) 

6.14 

CC 

0.37 
(0.09) 

3.98 

0.57 
(0.09 ) 

6.40 

0.64 
(0.09) 

7.40 

0.64 
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CAl CA2 CA3 
-------- -------- --------

1. 00 
0.44 1. 00 
0.39 0.53 1. 00 
0.42 0.28 0.24 
0.47 0.56 0.47 
0.25 0.40 0.36 



(0.09) 
7.41 

CC8 0.43 

CAl 0.62 
(0.08) 

7.47 

CA2 0.73 
(0.08 ) 

9.21 

CA3 0.68 
(0.08 ) 

8.42 

CA6 0.46 
(0.09) 

5.32 

CA7 0.72 
(0.08) 

9.14 

CA9 0.50 

GAMMA 

DNF 

(0.09) 
5.78 

CA 

0.46 
(0.10) 

4.80 

DF 0.51 
(0.12) 

4.08 

(0.09) 
4.72 

CC 

0.75 
(O .10) 

7.24 

Covariance Matrix of ETA and KSI 

DNF DF CA 
-------- -------- --------

DNF 1. 00 
DF 0.36 1. 00 
CA 0.71 0.51 1. 00 
CC 0.90 0.17 0.33 

PHI 

CA CC 
--------

CA 1. 00 

CC 0.33 1. 00 
(0.10) 

3.14 
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CC 
--------

1. 00 



PSI 
Note: This matrix is diagonal. 

DNF DF 

0.74 

Squared Multiple Correlations for Structural Equations 

DNF 

1. 00 

THETA-EPS 

SAT 

0.47 
(0.07 ) 

6.62 

DF 

0.26 

CROSS 
--------

0.53 
(0.08 ) 

6.99 

REC 
--------

0.44 
(0.14) 

3.11 

Squared Multiple Correlations for 

SAT CROSS REC 
-------- -------- --------

0.53 0.47 0.56 

THETA-DELTA 

CC2 CC4 CC6 
-------- -------- --------

0.86 0.68 0.59 
(O .11) (0.09 ) (0.09) 

7.99 7.22 6.66 

THETA-DELTA 

CA2 CA3 CA6 
-------- -------- --------

0.47 0.54 0.79 
(0.07) (0.08 ) (0.10) 

6.46 6.92 7.91 

Squared Multiple Correlations for 

CC2 CC4 CC6 
-------- -------- --------

0.14 0.32 0.41 

Squared Multiple Correlations for 

CA2 CA3 CA6 
-------- -------- --------

0.53 0.46 0.21 

LUC 
--------

0.51 
(O .13) 

4.00 

Y - Variables 

LUC 
--------

0.49 

CC7 
--------

0.59 
(0.09) 

6.65 

CA7 
--------

0.48 
(0.07 ) 

6.51 

X - Variables 

CC7 
--------

0.41 

X - Variables 

CA7 
--------

0.52 

Goodness of Fit Statistics 

Degrees of Freedom = 87 

CC8 
--------

0.81 
(0.10) 

7.81 

CA9 
--------

0.75 
(0.10) 

7.82 

CC8 
--------

0.19 

CA9 
--------

0.25 

Minimum Fit Function Chi-Square = 103.78 (P = 0.11) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 104.10 (P 

95 

CAl 
--------

0.62 
(0.08 ) 

7.33 

CAl 
--------

0.38 

0.10) 



Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 17.10 
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 46.88) 

Minimum Fit Function Value = 0.74 
Population Discrepancy Function Value (FO) = 0.12 

90 Percent Confidence Interval for FO = (0.0 ; 0.33) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.037 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.062) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.78 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.21 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.09 ; 1.43) 

ECVI for Saturated Model = 1.71 
ECVI for Independence Model = 4.59 

Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom 
613.24 

Independence AIC = 643.24 
Model AIC = 170.10 

Saturated AIC = 240.00 
Independence CAIC = 702.48 

Model CAIC = 300.41 
Saturated CAIC = 713.85 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.066 
Standardized RMR = 0.066 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.91 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 
0.88 
0.66 

Normed Fit Index (NFI) = 0.83 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.96 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.69 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.97 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.97 
Relative Fit Index (RFI) = 0.80 

Critical N (CN) = 163.68 

Summary Statistics for Fitted Residuals 

Smallest Fitted Residual 
Median Fitted Residual 

Largest Fitted Residual 

-0.14 
0.00 
0.20 

Summary Statistics for Standardized Residuals 

Smallest Standardized Residual 
Median Standardized Residual 

Largest Standardized Residual 

-2.03 
0.00 
3.16 

Largest Positive Standardized Residuals 
Residual for LUC and CROSS 2.99 
Residual for CC2 and CROSS 3.16 

TI MODELO FINAL 

Modification Indices and Expected Change 
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Modification Indices for LAMBDA-Y 

SAT 
CROSS 

DNF 

REC 0.09 
LUC 1.20 

DF 

0.06 
4.76 

Expected Change for LAMBDA-Y 

DNF DF 
-------- --------

SAT -0.02 
CROSS 0.20 

REC 0.04 
LUC 0.13 

Modification Indices for LAMBDA-X 

CA cc 

CC2 6.04 
CC4 0.00 
CC6 0.14 
CC7 1. 04 
CC8 0.00 
CAl 0.02 
CA2 1.74 
CA3 0.04 
CA6 0.29 
CA7 0.07 
CA9 2.47 

Expected Change for LAMBDA-X 

CA CC 
-------- --------

CC2 0.24 
CC4 0.01 
CC6 -0.04 
CC7 -0.10 
CC8 0.00 
CAl -0.01 
CA2 -O .11 
CA3 -0.02 
CA6 -0.05 
CA7 0.02 
CA9 0.15 

Modification Indices for BETA 

DNF DF 

DNF 2.42 
DF 1.75 

Expected Change for BETA 

DNF 
DF 

DNF 

0.21 

DF 

0.17 
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No 

DNF 
DF 

DNF 
DF 

Modification Indices for GAMMA 

CA cc 

1. 75 

Expected Change for GAMMA 

CA cc 

0.16 

Non-Zero Modification Indices for PHI 

DNF 
DF 

DNF 
DF 

SAT 
CROSS 

REC 
LUC 

SAT 
CROSS 

REC 
LUC 

Modification Indices for PSI 

DNF DF 
-------- --------

0.53 
2.42 

Expected Change for PSI 

DNF DF 
-------- --------

-0.08 
0.13 

Modification Indices for THETA-EPS 

SAT CROSS REC 
-------- -------- --------

0.53 
0.05 0.06 
0.15 7.09 

Expected Change for THETA-EPS 

SAT 

-0.04 
0.01 

-0.02 

CROSS 

-0.01 
0.15 

REC 

LUC 
--------

LUC 

The Problem used 34840 Bytes (= 0.1% of Available Workspace) 

Time used: 0.078 Seconds 
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