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As estratégias corporativas vêm mudando desde meados da década de 1990 de forma
sistemática ao incluírem os fatores de medições da satisfação e da fidelidade dos
consumidores em suas estratégias organizacionais. Tais mudanças são oriundas da
necessidade em aprimorar seus produtos e serviços, de forma a maximizar a aceitação e
recompra do consumidor.
Este trabalho apresenta um estudo dos fatores que influenciam a satisfação e a
fidelidade dos consumidores, tendo como ferramenta de estudo e análise os modelos nacionais
de índices de satisfação. Para o presente trabalho, foi utilizado o novo modelo norueguês
proposto. Foi desenvolvida e aplicada uma pesquisa de campo no período de 06/01/03 a
14/02/03, com 230 turistas que visitaram a cidade do Natal/RN.
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The corporative strategies have been systematically changing since the middle of the
90´s by including measurement of satisfaction and loyalty of the consumers in their
organization. strategies.
This essay presents a study on the factors that influence on the satisfaction and loyalty
of the consumers, and is based on national models of satisfaction rates. For this essay, the new
Norwegian model was used. During the period of 01/06/03 until 02/14/03, a field research
was developed and applied to 230 tourists visiting the city of Natal/RN.
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Capítulo 1
Introdução

Este trabalho apresenta um estudo dos fatores que influenciam a satisfação e a
fidelidade do consumidor, tendo como ferramenta de estudo e análise os modelos nacionais de
índices de satisfação. A pesquisa foi desenvolvida e aplicada no setor turístico da cidade do
Natal/RN.
Este capítulo tem como objetivo apresentar o contexto no qual a satisfação e a
fidelidade do consumidor estão inseridas, entender as características principais observáveis do
setor turístico, explanar os objetivos que se pretendeu alcançar com a pesquisa, bem como sua
relevância, e apresentar a estrutura de todo o trabalho.

1.1 A contextualização da satisfação e da fidelidade do consumidor
A explicabilidade dos fatores que influenciam a fidelidade dos consumidores vem se
tornando de grande importância para as organizações. Até meados dos anos 70 do séc. XX, o
mercado era caracterizado pela demanda excedente por parte do consumidor, pois a
inexistência da competição de mercado pelas organizações era evidenciada. Em contrapartida,
o mercado atual é caracterizado pela elevada competição entre as empresas, cuja oferta de
bens e serviços excede, de forma acentuada, a capacidade de demanda pelo mercado
consumidor. No âmbito atual, exige-se que as organizações possuam estratégias bem definidas
voltadas para o seu mercado consumidor com o objetivo de prestar serviços que o satisfaça e o
torne fiel.
A máxima de que cliente satisfeito é cliente fiel está sendo aos poucos enfraquecida
por novos estudos, pesquisas e trabalhos científicos desenvolvidos. Fornell (1992) cita que
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clientes fiéis não são necessariamente clientes satisfeitos, mas os clientes satisfeitos tendem a
ser fiéis. Além de satisfação, há outros meios de retenção de cliente.
O marketing como ciência vem adaptando-se às mudanças naturais dos mercados e
corporações. O mercado consumidor é hoje o grande fator regulador das ações estratégicas
desenvolvidas pelas empresas. Diante do contexto que se apresenta, deve-se entender
claramente onde os cliente serão posicionados: no centro de tudo. E para que tudo funcione,
identificar e analisar as variáveis que influenciam na sua satisfação e na fidelidade dos
consumidores se torna uma prática elementar.
A qualidade é um fator importante quando se discute satisfação e fidelidade de
consumidores. Conforme citado por Johnson et al (2001), em um estudo realizado sobre os
índices de satisfação de consumidores, a qualidade participa de todos os modelos como uma
variável que influencia diretamente na satisfação. Também para Parasuraman (1988), a
qualidade percebida de serviços e a satisfação do consumidor são construtos separados, mas
que compartilham uma estreita relação.
Os estudos desenvolvidos na área de satisfação e fidelidade vêm sendo de grande
importância para o enriquecimento acadêmico e profissional. Na última década, pode-se
observar o surgimento dos índices nacionais de satisfação do consumidor, o que evidencia a
necessidade e exigência do mercado em utilizar tais ferramentas como parâmetros para
avaliação dos serviços prestados pelas organizações. Mesmo com os estudos bem avançados
sendo usados por vários países do mundo, no âmbito nacional nada ainda foi implantado.
Dentre os modelos existentes, o sueco, o americano, o europeu e o norueguês são os mais
citados.

1.2 Caracterização do setor turístico

1.2.1 Conceitos fundamentais do turismo
O turismo, que é conceituado por viagens a lugares onde não se tem residência fixa,
vem crescendo de forma prodigiosa. Seu início se deu com os babilônicos por volta de 4000
a.C. Pode-se citar como viagens turísticas com cunho econômico aquelas em que os povos
antigos buscavam conhecer novas terras para a sua ocupação e posterior exploração, as
2

viagens com motivação religiosa realizadas pelas cruzadas na Idade Média, o turismo de saúde
através do qual muitos do império romano viajavam para visitar as termas. Identifica-se desta
forma, que a atividade turística é bastante antiga, no entanto os conceitos que a circundam
vêm sempre sofrendo ajustes e atualizações para que possam facilitar cada vez mais seu
entendimento (Ignarra, 1999).
Segundo Andrade (1998, p. 38), “turismo é o conjunto de serviços que tem por
objetivo o planejamento, a promoção e a execução de viagens, e os serviços de recepção,
hospedagem e atendimento aos indivíduos e aos grupos, fora de suas residências habituais”.
De acordo com Ignarra (apud Torre, 1992), o turismo é um fenômeno social que consiste no
deslocamento voluntário e temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que,
fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de
residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem
remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural.
De acordo com a OMT – Organização Mundial do Turismo – os consumidores de
serviços turísticos podem ser classificados em turistas, excursionistas e visitantes.
O turista é conceituado pela ONU – Organização das Nações Unidas – como: “Toda
pessoa, sem distinção de raça, sexo, língua e religião, que ingresse no território de uma
localidade diversa daquela em que tem residência habitual e nele permaneça pelo prazo
mínimo de 24 horas e máximo de seis meses, com finalidade de turismo, recreio, esporte,
saúde, motivos familiares, estudos, peregrinação religiosa ou negócios, mas sem propósito de
imigração”.
O excursionista é caracterizado por visitar uma certa localidade turística, mas não
pernoitar. É aquele que viaja e permanece menos de 24 horas em localidade que não seja a de
sua residência fixa ou habitual. Seguindo a mesma idéia, alguns autores têm utilizado o termo
visitante para designar aqueles que se hospedam em residências secundárias ou em casas de
parentes.
Segundo Andrade (1998), a partir dos fatos e situações pertinentes aos serviços
turísticos, nasceu a classificação elitista do fenômeno turístico, baseada em elementos
extraídos da geografia política, que explicitam elementos socioeconômicos e político-
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administrativos, nas seguintes modalidades: turismo interno, turismo externo, turismo
receptivo, turismo intermediário e turismo quantitativo.

Tabela 1-1
Classificação do turismo quanto à modalidade
Modalidades
Descrição
Conjunto de atividades especializadas de natureza turística, de modo
Turismo interno
parcial ou pleno, por habitantes de determinado país, que viajam, se
hospedam e usufruem de serviços específicos, sem deixar o território
nacional.
Conjunto de atividades turísticas exercidas por cidadãos que
Turismo externo
ultrapassam ou viajam além do território do país de sua residência em
direção a um ou mais países receptivos.
Denomina-se país ou localidade que acolhe o turista. Enquadram-se
Turismo receptivo
todos os bens e serviços à disposição dos visitantes, inclusive as
estruturas correlatas e de apoio, como organizações de promoções,
estabelecimentos comerciais e culturais, artesanato, etc.
Efetua-se em local, região ou país onde os visitantes se hospedam e
Turismo intermediário
realizam atividades de natureza turística, no entanto, ao prosseguimento
de sua viagem ao núcleo receptor a que se destinam ou à sua residência
fixa ou permanente.
Como fenômeno humano, o turismo assume dimensões numéricas,
Turismo quantitativo
quantitativas ou volumétricas, pois supõe dimensões de volume,
capacidade numérica de oferta e de demanda.
Fonte: Elaboração própria, 2003.
Tabela 1-2
Classificação do turismo quanto ao tipo
Tipos
Descrição
Caracterizado pela cessação do trabalho habitual, destinado ao repouso
Turismo de férias
a que os trabalhadores e estudantes fazem jus, ou costumam usufruir, a
cada ciclo anual de atividade.
As características básicas ou fundamentais do turismo cultural não se
Turismo cultural
expressam pela viagem em si, mas por suas motivações, cujos alicerces
se situam na disposição e no esforço de conhecer, pesquisar e analisar
dados, obras ou fatos, em suas variadas manifestações.
Conjunto de atividades de viagem, de hospedagem, de alimentação e de
lazer praticado por quem viaja a negócios referentes aos diversos
Turismo de negócios
setores da atividade comercial ou industrial ou para conhecer mercados,
estabelecer contratos, firmar convênios, treinar novas tecnologias,
vender ou comprar bens ou serviços.
Todas as atividades específicas de viagens com vistas ao
Turismo desportivo
acompanhamento, desempenho e participação exercidos em eventos
desportivos.
Conjunto de atividades turísticas que as pessoas exercem na procura de
Turismo de saúde
meios de manutenção da saúde, através da aquisição do bom
funcionamento e sanidade de seu físico e de seu psiquismo.
Conjunto de atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e
Turismo religioso
a realização de visitas a receptivos que expressam sentimentos místicos
ou suscitam a fé, a esperança e a caridade aos crentes ou pessoas
vinculadas a religiões.
Fonte: Elaboração própria, 2003.
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Ainda de acordo com o mesmo autor, as modalidades turísticas existem porque há
valores inerentes às formas convencionais e às realidades intrínsecas da própria maneira de ser
do turismo. Não é fácil estabelecer distinções viáveis e válidas entre os vários tipos de
turismo, pois os técnicos e estudiosos criam problemas classificatórios diversos, devido à
maioria das classificações fundamentais se alicerçar em objetivos econômicos, administrativos
e empresariais e não em relação às motivações que levam indivíduos e grupos a viajar.
Identifica-se como tipos de turismo, citados anteriormente, os seguintes: turismo de férias,
turismo cultural, turismo de negócios, turismo desportivo, turismo de saúde e turismo
religioso.
Assim, analisadas as modalidades e definidos os tipos de turismo, faz-se necessária
uma reflexão, ainda que rápida, a respeito do conjunto de formas através das quais as pessoas
exercem as várias modalidades e os diferentes tipos de turismo. Segundo as sistematizações
existentes, aceitas pelos estudiosos e especialistas, existem as seguintes formas de turismo:
turismo individual, turismo organizado, turismo social, turismo intensivo ou estacionário,
turismo extensivo e turismo itinerante (Andrade, 1998).

Tabela 1-3
Classificação do turismo quanto à forma
Formas
Descrição
Todo o conjunto de atividades necessárias ao planejamento e à
Turismo individual
execução de viagens, sem o concurso de agência de viagens ou de
qualquer outra entidade de natureza turística.
Conjunto de atividades turísticas programado, administrado e executado
Turismo organizado
por agências de viagens, associações, entidades de classe, clubes ou
por qualquer outra organização que envolva grupos de pessoas.
Forma especial de viagem, hospedagem, alimentação, serviços e lazer
Turismo social
organizados para pessoas de camadas sociais cujas rendas, sem a
ajuda de terceiros, não lhes permitiriam a programação.
Conjunto de programações turísticas em que as pessoas permanecem
Turismo intensivo
baseadas ou hospedadas em um receptivo único, ainda que efetuem
excursões e passeios a outros lugares.
Entende-se a hospedagem e o conjunto de atividades em um mesmo
Turismo extensivo
núcleo, com a duração de pelo menos três semanas. Esta forma exclui
as excursões e os passeios a outros receptivos, embora não elimine o
turismo intermediário, que se efetua no percurso de ida ou de volta.
Quando a programação turística se compõe de visitas ao maior número
Turismo itinerante
possível de núcleos receptivos, em uma viagem única, com estada curta
em cada um dos locais visitados.
Fonte: Elaboração própria, 2003.
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1.2.2 O papel governamental
Desde 1995, a EMBRATUR – Empresa Brasileira de Turismo – ao lado de entidades
do setor privado e das Secretarias Estaduais de Indústria, Comércio e Turismo, começou a
desenvolver o Planejamento Estratégico do Turismo Nacional, por meio das reuniões da
Câmara Setorial de Turismo. Após muito trabalho, análise e definições em estreitas parcerias,
chegou-se ao documento final, lançado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, no dia 7
de março de 1996.
Denominado “Política Nacional de Turismo – Planejamento Estratégico 1996/1999”,
esse documento estabeleceu as principais macroestratégias a serem seguidas e as metas de:
x

Aumentar para 3.800.000 o número de turistas estrangeiros que vêm ao País;

x

Aumentar para US$ 4 bilhões o valor de entrada de divisas diretas com o turismo; e

x

Incrementar em 10,6% a participação da população economicamente ativa empregada
pelo setor turístico.
As metas traçadas na Política Nacional de Turismo 1996/1999 foram alcançadas

desde 1998, demonstrando o acerto da atuação da EMBRATUR.
Em 1999, a Política Nacional de Turismo foi reorientada e alinhada às “Orientações
Estratégicas da Presidência da República”, elaborando-se os objetivos setoriais do turismo e,
em decorrência, os Programas e Ações da EMBRATUR para o período 2000 a 2003, de
acordo com o Plano Plurianual do Governo.
Para tanto, toma como ponto de partida as orientações do Governo para o
desenvolvimento, constituídas de:
x

Quatro opções estratégicas;

x

Vinte e oito macroobjetivos;

x

Cinco agendas de compromissos;

x

O Programa Avança Brasil;

x

Os estudos dos Eixos Nacionais de Desenvolvimento;
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x

Os cenários macroeconômicos para o Brasil;

x

O Plano de Estabilização Fiscal.

Foram estabelecidos os seguintes “Objetivos Setoriais para o Turismo:
x

Promover o desenvolvimento local sustentável nos municípios turísticos;

x

Criar ambiente para geração de empregos, redução das desigualdades regionais e
inclusão social dos excluídos;

x

Inserção competitiva do Brasil no mercado internacional visando aumentar as
exportações e equilibrar a balança cambial;

x

Garantir direitos e qualidade na prestação de serviços turísticos ao consumidor;

x

Promover e buscar a “formatação”, diferenciação e comercialização de produtos
turísticos, nos estados e na federação;

x

Promover a utilização sustentável do patrimônio histórico, artístico, etnográfico e
ambiental do Brasil, privilegiando os critérios universais de conservação e
oportunizando empreendimentos geradores de emprego e renda.
Em 2001, com a revisão do PPA – Plano Plurianual de Ação – promovida nos meses

de fevereiro e março, os programas do “Turismo Regionalizado” foram excluídos do
orçamento da EMBRATUR, tendo suas ações incorporadas aos projetos e atividades já
existentes. Da mesma forma, as metas estabelecidas para o final de 2003, relativas ao fluxo de
turistas estrangeiros e à receita cambial turística, foram revisadas para menos, em função dos
efeitos da crise mundial no setor, após o atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados
Unidos da América e dos efeitos das mudanças econômicas na Argentina que atingiram
fortemente o fluxo de turistas daquele mercado para o Brasil.
Acompanhando o andamento dos projetos e metas traçadas pela EMBRATUR, foi
elaborado para o Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Estadual do Turismo
no planejamento para 2002, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico do Rio Grande
do Norte que tem os seguintes objetivos:
x

Promoção e divulgação do turismo: divulgar o produto turístico do RN, nos mercados
nacionais e internacionais, através da participação e promoção de eventos diversos,
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objetivando aumentar o fluxo turístico e conseqüentemente o incremento da atividade
turística do Estado, gerando emprego e renda.
x

Estudos e pesquisas turísticas e capacitação de recursos humanos: realizar estudos e
pesquisas para subsidiar o planejamento turístico e acompanhar o comportamento
evolutivo do setor, através do registro e análise dos seus principais indicadores,
capacitando os agentes de desenvolvimento que compõem a estrutura dos municípios
turísticos.

x

Fiscalização de instituições e serviços turísticos: executar o programa de controle de
qualidade do produto turístico no tocante às funções de cadastro, classificação, controle
e fiscalização dos prestadores de serviços turísticos e de suas empresas,
empreendimentos e equipamentos.

x

Apoio a vôo CHARTER: apoiar a realização de vôos charters para o RN, objetivando
aumentar o fluxo turístico internacional, o que contribui para um maior equilíbrio da
sazonalidade turística.

x

Apoio a grandes eventos: apoiar eventos que atraiam turistas, principalmente nos
períodos de baixa estação, objetivando aumentar a taxa de ocupação nos hotéis e o
incremento de todas as outras atividades turísticas, que geram emprego e renda.

x

Apoio a programas nacionais: coordenar e apoiar os Programas Nacionais da
EMBRATUR, como o Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT,
Programa Nacional Clube da Melhor Idade, Projeto Inventário da Oferta Turística –
IOT e o Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora – PNDPA.

1.2.3 O mercado atual do turismo
Segundo a EMBRATUR, o turismo no Brasil vem crescendo nos últimos anos em
média 3,5 %, o que significou uma contribuição de 7,0 % para a formação do Produto
Nacional Bruto brasileiro no ano de 2000.
De acordo com o Relatório de Gestão da EMBRATUR (2001), cerca de 1.240.000
pessoas são empregadas no mercado formal do turismo, distribuídas em aproximadamente
150.000 estabelecimentos comerciais, prestando serviços em áreas específicas como:
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alojamento, alimentação, agência de viagem, atividades recreativas, aluguel de automóveis e
transportes rodoviários, transportes aéreos regular e não regular. O número vem crescendo
também na demanda turística como receptivo, realidade que pode ser percebida no aumento
significativo de desembarques em aeroportos nacionais: em 2000 eram 26.453.570 e em 2001
chegaram ao número de 38.208.000 passageiros visitantes.
Seguindo igualmente o panorama nacional, o turismo vem tendo cada vez mais
destaque na economia do Rio Grande do Norte. Gerador de renda com estimativa em R$ 216
milhões em todo o Estado e aproximadamente R$ 162 milhões na grande Natal (Natal e
municípios vizinhos). Esses valores são gerados através de um fluxo de turistas anual em torno
de 1,4 milhões para todo o Estado e 1 milhão para a grande Natal. Dos visitantes, cerca de
91,20% são brasileiros e 8,8% são estrangeiros (Indicadores básicos do turismo, 2002).

1.3 Objetivos
O objetivo principal deste trabalho é gerar uma contribuição substancial acadêmica,
no que se diz respeito à geração de conteúdo e novas informações ao enriquecimento da
análise pertinentes aos fatores influenciadores da satisfação e da fidelidade de consumidores e
da utilização de modelos de índices de satisfação na quantificação de tais construtos
(qualidade, preço pago, imagem da empresa, gerenciamento de reclamações, compromisso
afetivo e calculado).

1.4 Relevância
O que influenciou na escolha do tema foi a necessidade de agregar e avançar nas
pesquisas voltadas para a satisfação e, mais especificamente, a fidelidade de consumidores.
Um outro fator foi a necessidade de aperfeiçoamento na utilização de índices de satisfação
para a quantificação dos construtos que os afetam, visto que um dos grandes fatores de
aumento na rentabilidade e lucratividade das organizações é o processo de recompra
alimentado pelos clientes fiéis.
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O setor turístico, em especial na cidade do Natal, foi escolhido foco do trabalho
devido à sua grande importância ao desenvolvimento econômico e social, tanto da própria
cidade, como por ter reflexo direto em todo o Estado do Rio Grande do Norte.

1.5 Metodologia Geral do Trabalho
Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, para dar fundamentação
teórica à definição dos objetivos do trabalho. A pesquisa teórica objetivou pesquisar tanto os
artigos científicos clássicos como os mais recentes trabalhos na área de satisfação e fidelização
de consumidores, os quais tenham sido desenvolvidos pelos autores mais renomados da área.
De acordo com a pesquisa bibliográfica e a definição dos objetivos, foi elaborada
uma pesquisa de campo do tipo quantitativo-descritiva, com 230 turistas brasileiros que não
residiam no Nordeste e que visitavam a cidade do Natal nos meses de janeiro e fevereiro de
2003. O questionário utilizado foi estruturado com base no índice nacional do novo modelo
norueguês (NCSB – Norwegian Customer Satisfaction Barometer), desta forma analisando o
perfil do turista bem como as variáveis que levam à sua satisfação e a fidelidade.

1.6 Estrutura Geral da Dissertação
Este trabalho está dividido em cinco capítulos: Capítulo 01 – Introdução, Capítulo 02
– Revisão Teórica, Capítulo 03 – Metodologia do Estudo, Capítulo 04 – Resultados da
Pesquisa e Capítulo 05 – Conclusões e Recomendações.
O segundo capítulo é destinado à revisão da literatura, apresentando de forma
sintética os conceitos sobre a satisfação e a fidelidade do consumidor; além do
desenvolvimento e aplicação de modelos de índices de satisfação como instrumento de apoio
aos diversos setores da economia.
O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, as características
do setor estudado como: população, plano amostral, construção do instrumento de coleta de
dados e as técnicas utilizadas para análise dos dados.
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No quarto capítulo é realizada a análise dos resultados da pesquisa, em que se
descrevem o perfil do turista, a análise do grau e quais variáveis influenciaram na satisfação e
principalmente os fatores que levam à sua fidelização.
No quinto capítulo, são apresentadas as conclusões obtidas com o trabalho bem
como as recomendações pertinentes, tomando como referência as limitações e identificando as
possibilidades de trabalhos futuros. A figura a seguir ilustra a estrutura geral do trabalho.

Figura 1-1
Metodologia do trabalho
Fonte: Elaboração própria, 2003.

O estrutura geral do trabalho possibilita uma contextualização mais preponderante,
pois particiona todas suas etapas de forma a facilitar o entendimento do tema, iniciando
através do referencial teórica e, concluindo-se com as inferências a partir da análise dos dados
coletados.
A formatação estrutural do trabalho segue um padrão sugerido pelo Programa de
Engenharia de Produção da UFRN.

11

Capítulo 2
Medição da Satisfação e da Fidelidade dos Consumidores

Este trabalho apresenta um estudo dos fatores que influenciam a satisfação e a
fidelidade do consumidor, tendo como ferramenta de estudo e análise os modelos nacionais
de índices de satisfação. A pesquisa foi desenvolvida e aplicada no setor turístico da cidade
do Natal/RN.
A estrutura deste capítulo é apresentada de forma que se possa entender: a relação
existente entre qualidade, satisfação e na fidelidade; os conceitos fundamentais e o histórico
do estudo da satisfação; os construtos que influenciam na satisfação e na fidelidade dos
consumidores; como os sistemas de gestão da qualidade enfocam a satisfação – ISO
9000/2000, Malcolm Baldrige Quality Award e o Prêmio Nacional da Qualidade; as
características comportamental e de atitude que são peculiares ao estudo da fidelidade de
consumidores; os índices de satisfação e mais detalhadamente o novo índice norueguês
proposto, o qual é utilizado como modelo para o estudo empírico.

2.1 Qualidade, satisfação e fidelidade de consumidores

2.1.1 Conceitos fundamentais da satisfação do consumidor

As estratégias corporativas vêm mudando desde meados da década de 1990, de
forma sistemática, ao incluírem os fatores de medições da satisfação e da fidelidade dos
consumidores em suas estratégias organizacionais. Tais mudanças são oriundas da
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necessidade em aprimorar seus produtos e serviços, de forma a maximizar a aceitação do
consumidor.

Segundo Vavra (1997), a satisfação do consumidor formalizada é uma ferramenta
objetiva que mede exatamente como estão os consumidores e empregados. A satisfação dos
consumidores evidencia que a organização trabalha orientada para a qualidade. Ela reflete
tanto na vida como nos valores dos consumidores, de forma que eles se tornem dispostos a
recomendar a organização para outros.

De acordo com Vavra apud Yi (1997), a satisfação do consumidor tem duas
definições básicas a seguir: uma como resultado e outra como processo. A definição como
resultado contempla como característica da satisfação o estado resultante da sua experiência
de consumo. Tem sido também considerada como um processo, enfatizando a percepção,
evolução e processos psicológicos que contribuem para a satisfação.

Em 1994, uma pesquisa conduzida pelo Juran Institute verificou que cerca de
90% dos gerentes de mais das 200 maiores empresas americanas foram de acordo em
afirmar que, “maximizando a satisfação do consumidor aumentariam os lucros e
mercados”. Constatou também que, em relação a estas companhias, existe uma evidência
clara da utilização de capital e esforços para analisar sistematicamente e medir a satisfação
do consumidor.

Várias pesquisas vêm evidenciando de forma ímpar a preocupação das
organizações em analisar e medir a satisfação dos seus consumidores, no entanto esta
prática não deve ser entendida como sistêmica por todas as organizações, pois muitas delas
não entenderam a filosofia deste contexto. A realidade de intensificar cortes em custos cada
vez mais acentuados pelas organizações, na última década, refletiu no declínio do
comprometimento da satisfação do consumidor. Freqüentemente, têm sido visualizados
investimentos em medições de satisfação como centro de custos, e desta forma, sendo
vítima dos fatores econômicos.
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Pode-se complementar o entendimento sobre o conceito de satisfação como a rede
de valores que contribui diretamente nas compras do consumidor. O foco na satisfação
ajuda a eliminar o potencial negativo da insatisfação do consumidor. Foi identificado que
mais de 90 por cento dos consumidores insatisfeitos não externam suas reclamações,
simplesmente contatam outros fornecedores, além de relatar sua insatisfação com outros
consumidores potenciais.

2.1.2 Histórico da medição da satisfação do consumidor
A medição da satisfação do consumidor teve início no movimento do
Gerenciamento da Qualidade Total, mas foi também explorada sob uma ótica psicossocial
pelos estudiosos de marketing. Enquanto a escola da TQM focou na aplicação mais
pragmática da satisfação através de projeto na área de produção, os profissionais de
marketing exploraram a psicologia da satisfação – como ela foi formada e a natureza de
seus impactos em futuros comportamentos de compra (Vavra, 1997).
Alguns estudiosos da qualidade direcionaram seus esforços para ajudar os
produtores melhorando a qualidade dos seus produtos e focando métricas internas, por
exemplo a conformidade de especificações da qualidade, por outro lado, não tendo
resultados significativos do lado do consumidor. Todos os esforços voltados para a
qualidade estariam perdidos se as melhorias alcançadas não fossem percebidas pelo
consumidor.
A hélice da melhoria contínua de Deming é orientada pela “espiral do progresso
da qualidade” de Juran; para ambos, o consumidor é parte importante do processo de
melhoria na área de qualidade, conforme figura 2-1..
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Figura 2-1
Espiral do progresso da qualidade de Juran
Fonte: Vavra, 1997.

Deming cita três aspectos da medição da satisfação do consumidor: (1) Pesquisa
para a descoberta de problemas, como razões para a insatisfação; (2) Pesquisa para obter
informação a qual serve como base da reação dos consumidores com uma mudança no
produto; (3) Pesquisa para estimativas quantitativas de números e proporções de usuários
que têm problemas. O primeiro e segundo aspectos são caracterizados como informações
analíticas, importantes para a melhoria da qualidade de produtos e serviços oferecidos e o
terceiro como informações enumerativas essenciais no equilíbrio da produção aos níveis de
demanda do mercado. Juran complementa com três relevantes questões: (1) Que
características do produto são importantes? (2) Como as características de nossos produtos
são comparados com os produtos e serviços de outros competidores? (3) Qual é a diferença
da qualidade significativa em termos monetários ou preferenciais?
Os estudiosos de marketing identificaram duas perspectivas: aproximação dos
estudos da satisfação diretamente relacionada à performance do produto, e o estudo da
satisfação como um construto próprio (Vavra, 1997).
Alguns profissionais de marketing tiveram grande importância para o
desenvolvimento da teoria da satisfação, dentre os quais pode-se destacar o trabalho de
Cardozo (1965), o qual foi o primeiro a investigar a satisfação do consumidor, utilizando-se
fortemente da psicologia social. No modelo do comportamento do consumidor
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desenvolvido por Howard e Sheth (1969), foram citados os conceitos de pré e pós-compra.
A satisfação foi incluída como uma variável no modelo deles. Já Oliver (1977) focou seu
trabalho nos antecedentes da satisfação, particularmente na desconfirmação da expectativa.
Segundo o autor, o consumo do produto ou serviço revela o nível da qualidade percebida (a
qual pode ser influenciada pelas expectativas). No modelo de Oliver, como base da
satisfação, a confirmação positiva ou desconfirmação negativa, uma ou outra aumenta ou
diminui a satisfação do consumidor.
2.1.3 Qualidade em serviços
Qualidade é um tópico de marcante interesse no mundo da administração de hoje.
É importante mencionar que os japoneses foram os precursores após a Segunda Guerra
Mundial. Segundo Normann (1993), a qualidade é uma filosofia geral e modo de pensar
construída em toda organização. Ela se torna uma maneira de vida, tendo um impacto forte
sobre todas as pessoas e atividades diárias. Qualidade e excelência não se aplicam apenas
ao produto, mas também ao preço, segurança, planejamento estratégico, administração,
relações humanas e ao sistema total de produção ou entrega.
Segundo o mesmo autor, a qualidade não é um fim em si mesma. Ela é e deve ser
vista rigorosamente unida com eficiência e rentabilidade. A qualidade contribui ao
posicionar rentavelmente uma empresa, definindo, assim, sua estratégia, conceito de
serviço e o segmento de mercado associado, além de ajudar simultaneamente a definir uma
estratégia de preço adequada. Aspectos de qualidade representam também parte da imagem
da organização.
A qualidade em empresas de serviços tem um importante impacto sobre os
funcionários. Consistência e precisão na qualidade do serviço podem ser usadas como uma
ferramenta para despertar o moral e, dessa forma, a produtividade dos funcionários.
Um nível de qualidade apropriado e consistente tornará uma prestação de serviço
satisfatória e eficaz e, dessa forma, obtém-se clientes satisfeitos e possivelmente fiéis. Isso
deve ajudar a reduzir a rotatividade de clientes e melhorar as oportunidades de vendas
repetidas – uma das mais eficazes para quase todas as empresas de serviços aumentarem
sua rentabilidade.
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Uma das características fundamentais da qualidade na prestação de serviços é a
não-existência do seu controle anteriormente à execução do serviço. De acordo com
Grönoos (1993), não há qualidade pré-produzida para ser controlada com antecedência,
antes de o serviço ser vendido e consumido. É claro que as situações variam dependendo do
tipo de serviço que considera-se. O serviço de um cabeleireiro é quase que totalmente
produzido quando o cliente está presente e recebe o serviço, ou seja, o consome. Já no caso
de um serviço mecânico automotivo, quando da entrega dos bens, apenas parte do processo
de produção do serviço é vivenciada e, portanto, consumida simultaneamente pelo cliente.
Deve-se compreender que é a parte visível das atividades de produção do serviço que conta
na mente do consumidor.
Desenvolver qualidade é obviamente um meio de alcançar excelência,
estabelecendo uma vantagem competitiva. Como Leonard & Sasser (1982) afirmam,
esforços para elevar a qualidade quase sempre resultam em uma maior produtividade e
esforços para elevar a produtividade normalmente se vêem compensados em uma melhor
qualidade”. Como explica Philip Crosby (1986), ao você se concentrar na garantia de obter
qualidade, provavelmente poderá aumentar seu lucro em uma razão de 5% a 10% de suas
vendas. Ele baseia sua afirmação na idéia de que as empresas norte-americanas gastam
mais de 20% dos dólares provenientes de suas vendas fazendo coisas erradas e depois tendo
que corrigi-las.
2.1.4 Qualidade percebida e satisfação do consumidor
Medir a qualidade de bens tangíveis se torna elementar, pois a existência de
características e fatores bem definidos como durabilidade, número de defeitos e
desempenho auxiliam no processo de classificação (Crosby, 1979; Garvin, 1983).
Qualidade de serviço é um construto abstrato e de difícil compreensão devido às três
características singulares aos serviços: intangibilidade, heterogeneidade e inseparabilidade
da produção e consumo (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985).
Analisando os estudos já realizados nesta área, identifica-se a existência do
consenso de que a qualidade percebida de serviços e a satisfação do consumidor são
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construtos separados, mas que compartilham uma estreita relação (Parasuraman et al.,
1988).
Essa idéia de construtos separados pode ser confirmada pelas pesquisas
exploratórias que antecederam a elaboração do SERVQUAL. Parasuraman et al. (1985)
obtiveram resultados de consumidores que estavam satisfeitos com um serviço em
particular, mas, ao mesmo tempo, eles não percebiam o serviço da empresa como sendo de
qualidade superior. Como indicado na literatura específica, a satisfação influencia a
avaliação da qualidade do serviço (Bolton e Drew, 1991b), assim como as intenções de
compra (Cronin e Taylor, 1992).
Pode-se constatar que a principal diferença entre esses dois construtos é que a
satisfação é o resultado da avaliação que um consumidor faz de uma transação específica,
enquanto que a qualidade percebida é mais geralmente vista como uma atitude; ou seja, a
avaliação global que o consumidor efetua da oferta de um serviço (Parasuraman et al.,
1988).
Basicamente, a qualidade de um serviço conforme percebida pelos clientes tem
duas dimensões, a saber: uma dimensão ou resultado técnico e uma dimensão funcional ou
relacionada ao processo. (Parasuraman et al., 1985).
Como ilustrado na figura abaixo, tem-se duas dimensões básicas da qualidade, o
que o cliente recebe e como o cliente recebe: o resultado técnico do processo (qualidade
técnica) e a dimensão funcional do processo (qualidade funcional). No entanto, a qualidade
total percebida não é determinada pelo nível das dimensões da qualidade técnica e
funcional apenas, mas sim pela diferença (gap) entre a qualidade esperada e a qualidade
experimentada (Grönoos, 1983).
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Figura 2-2
Seis critérios de um bom serviço de qualidade
Fonte: Grõnoos, 1983.

2.1.5 Conceitos fundamentais da fidelidade de consumidores
A sociedade vive em uma revolução de práticas organizacionais sem precedentes,
por estar sendo submetida de forma continuada a um número elevado de informações,
novas técnica e maneiras de fazer o que se estava acostumado. Não surpreende tais
mudanças, pois as exigências fazem parte de um processo de modificações
comportamentais influenciadas pelo consumidor, fator que está impulsionando todas as
mudanças observáveis de forma bastante própria, devido às perspectivas, objetivos e
necessidades de eles estarem também passando por um processo de mudança.
O mercado consumidor da era pós-guerra não mais existe, dando lugar a um
mercado caracterizado pela grande concorrência entre as organizações vendedoras. As
empresas atuais necessitam captar clientes duradouros, que possam comprar produtos ou
serviços por um período mais longo. Segundo Johnson & Fornell (1991), fidelidade é uma
predisposição do consumidor para recomprar de uma mesma empresa.
Analisar o processo de recompra do consumidor é uma tarefa bastante complexa,
pois inúmeros fatores influenciam este processo. O que leva um consumidor a se tornar
verdadeiramente fiel? A marca? Um produto em particular? Vantagens econômicas?
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Algumas proposições foram citadas objetivando aprofundar o entendimento que leva os
consumidores a recomprar (Henry, 2000):
1. Eles podem não ter boas alternativas.
2. Eles podem não ver muitas diferenças entre as alternativas disponíveis, e então
por conveniência acabam não mudando de fornecedor.
3. Eles podem não querer correr riscos.
4. Redução de custos pode ser um fator mais importante do que o valor percebido
para buscar uma nova alternativa.
5. O produto pode oferecer um conjunto de soluções que representa uma única
oferta que os competidores não poderão oferecer no momento proposto.
6. A empresa pode ter um programa de fidelidade que encoraje os clientes a
recomprar.
Analisando a fidelidade como um fator estratégico, visualizado por uma ótica
financeira, Johnson (1998) menciona o seu reflexo em cinco fatores:
1. Aquisição de custos – O custo de aquisição de consumidores inclui programa de
incentivo, publicidade, custos de prospecção e criação de registros e controles de
consumidores. Desta forma, a fidelização de consumidores reduz continuamente os
custos de aquisição.
2. Receita base – Pelo período que o consumidor permanece fiel, a empresa recebe
uma receita base dos consumidores. Esta receita base é mais bem distribuída e mais
freqüente no ciclo compra – consumo – recompra, como uma taxa mensal de uma
conta telefônica.
3. Crescimento da receita – Com a permanência da fidelidade dos consumidores, surge
a oportunidade para elevar a receita. Este crescimento advém de duas fontes: da
venda cruzada de produtos adicionais ou serviços e do aumento do volume global
de venda.
4. Operacionalização dos custos – Enquanto a receita pode crescer, os custos
operacionais relacionados ao ciclo compra – consumo – recompra tendem a
diminuir. A empresa conhece melhor seus consumidores, seus hábitos, problemas e
suas preferências.
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5. Preço premium – Os consumidores mais antigos tendem a pagar mais caro, se
comparados aos clientes mais recentes. Dessa forma, os consumidores fiéis estão
menos propensos a trocar de fornecedor por causa de uma vantagem em desconto
no preço ou bônus oferecido pelo concorrente.
2.1.6 Comportamento e atitude para a fidelidade
Pode-se verificar, na maioria dos trabalhos científicos publicados, que os autores
mencionam uma forte ligação entre recompra e fidelidade do consumidor. É notório que
esse comportamento é de vital importância para se classificar consumidores, mas não
podemos ponderá-lo como o de maior valor ou individualizá-lo como sendo o único fator
que nos leva a entender a psicologia do cliente fiel.
As empresas necessitam aprender a gerar fidelidade em seus clientes, não se
limitando à obtenção da satisfação deles, pois clientes satisfeitos não se tornam
necessariamente clientes fiéis. Johnson & Fornell (1991) classificam ainda a retenção de
consumidores como o processo pelo qual atualmente os clientes estão comprando na
mesma empresa. Segundo Henry (2000), não se pode citar a fidelidade apenas pela análise
do processo de recompra, pois este se relaciona mais fortemente com outro fator: a retenção
de consumidores. Muitas empresas conseguem reter clientes devido à caracterização de um
mercado monopolista, à redução de custos objetivando aumentar as vendas e ao receio de
assumir riscos por parte do consumidor. Todos esses fatores impulsionam o consumidor a
não trocar de fornecedor, desta forma transparecendo erroneamente uma fidelidade.
Bolaglu (2002), ao analisar de forma racional a medição da fidelidade, diz que
existem duas dimensões (comportamento e atitude) sendo ambas de características
conceitual e prática. Alguns estudos têm demonstrado que a fidelidade do consumidor é um
conceito multidimensional envolvendo ambos os elementos de comportamento (recompra)
e elementos de atitude (comprometimento). Isto é, estudando somente comportamento, não
saberemos se o motivo que influenciou o consumidor a repetir o processo de compra foi
originalmente conveniência ou incentivos monetários ou se o cliente mantém realmente
uma atitude de fidelidade. Em contrapartida, se estudar unilateralmente a atitude, não há
condições de saber nada sobre os efeitos competitivos e fatores situacionais.
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De acordo com Bendapudi e Berry (1997), o relacionamento dos clientes com
seus fornecedores é baseado em dois grupos: os que “têm” que continuar se relacionando
com o fornecedor e aqueles que “querem” continuar se relacionando. Os autores propõem
que ambos devem ser considerados para um melhor entendimento do comportamento de
fidelidade do cliente. Os clientes dependentes, ou aqueles que necessitam manter o
relacionamento são baseados em ganhos econômicos e redução de custos, já os que se
dedicam ao relacionamento, são influenciados pelas perspectivas psicológicas (afetividade
verdadeira).
Para Baloglu (2002), as empresas estão cada vez mais buscando implantar
programas que fidelizem os clientes, no entanto, tem que se entender que o processo de
recompra não necessariamente é o único indicador de fidelidade. Segundo o autor, os
clientes podem ser classificados em quatro estágios de fidelidade: fidelidade verdadeira,
fidelidade oculta, falsa fidelidade e nenhuma fidelidade.
O cliente classificado no quadrante da fidelidade verdadeira é caracterizado por
uma forte atitude de compromisso com a empresa e alta taxa de recompra “comportamento
fiel”. No caso dos clientes com fidelidade oculta, são caracterizados por uma baixa
repetição de compra e forte atitude de comprometimento com a empresa. A baixa taxa de
recompra pode ser ocasionada devido aos clientes não terem recursos financeiros para
incrementar seu processo de compra ou porque o preço dos produtos não é acessível ou as
estratégias da empresa não encorajam as novas compras dos clientes. Os clientes com falsa
fidelidade,

apesar

de

não

serem comprometidos

com a

empresa,

participam

substancialmente do processo de recompra, cujos níveis podem ser explicados de alguma
forma por fatores habituais de compra, descontos no preço dos produtos, conveniência,
dentre outras alternativas. Por último, o cliente que não apresenta fidelidade não tem
atitudes de comprometimento com a empresa e participa de forma insignificante em
compras. O grupo de clientes que não são fiéis é altamente volúvel e de fácil mudança para
outro fornecedor. Segue abaixo a representação gráfica dos níveis de fidelidade.
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Figura 2-3
Os quatro níveis de fidelidade
Fonte: Bolaglu, 2002.

2.2 Sistemas de gestão da qualidade
De acordo com Maximiano (2000), a administração voltada à qualidade pode ser
divida em três etapas: o período da inspeção, a etapa do controle estatístico e a era da
qualidade total, onde nesta última se introduziu a utilização dos conceitos de qualidade
focada no cliente.
A qualidade total como conceito foi um avanço de como se entendia a qualidade
de produtos e de serviços na época. A preocupação passava a se estender às fronteiras do
setor de produção e centrava-se então agora nas necessidades e exigências do mercado
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consumidor. As organizações seguiam as solicitações dos consumidores de forma a:
desenvolver produtos e serviços definidos com base nos interesses deles; aumentar a
inspeção de produtos e serviços durante o processo produtivo para reduzir produtos com
possíveis defeitos e garantir a qualidade do fornecedor ao cliente.
Para que as empresas pudessem alcançar de forma eficaz as solicitações que o
mercado estava lhes impondo, foram criados modelos de sistemas de gestão da qualidade
que tinham como principal objetivo reconhecer e garantir a qualidade dos produtos e
serviços das organizações. Dentre os vários modelos existentes, citaremos o Prêmio
Malcolm Baldrige, as normas ISO 9000 e o Programa Nacional da Qualidade.

2.2.1 Prêmio Malcolm Baldrige
Em 1987, o congresso americano instituiu o Prêmio Nacional da Qualidade
Malcolm Baldrige, em homenagem ao Secretário de Comércio, no período de 1981 a 1987.
Baldrige era um grande defensor da qualidade como estratégia para a prosperidade
nacional, chegando a esboçar uma das primeiras versões do prêmio que levaria seu nome.
O prêmio Baldrige baseia-se na idéia de que a qualidade é parte integral da
administração de uma organização. Seus critérios refletem essa filosofia e são aceitos como
formas corretas de avaliar a integração entre qualidade e administração. O prêmio Baldrige
possui critérios que ajudam as organizações a trabalharem cada vez mais, de forma
eficiente, gerenciando a performance organizacional focada nos seguintes resultados:
x

Sempre transferindo valor para seus clientes e contribuindo para o sucesso do
mercado;

x

Melhorias organizacionais amplas de forma a desenvolver capacidade e efetividade;

x

Aprendizagem contínua organizacional e pessoal.

Tabela 2-1
Categorias de critérios empresariais do Prêmio Baldrige (2003).
Categorias de
Significado
Critérios específicos
critérios
Liderança
Sistema de liderança, valores,
x Liderança organizacional
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Pontuação
70

expectativas e responsabilidade
pública da empresa.
Planejamento
Eficácia do processo de
estratégico
planejamento e implementação
de planos, com foco no cliente.
Foco no cliente e Maneira como a empresa
no mercado
identifica os interesses e o grau
de satisfação do cliente e do
mercado.
Informação e
Eficácia do processo de
análise
obtenção e análise de
informações como estratégia
para sustentar o desempenho
da empresa.
Foco nos
Grau de sucesso dos esforços
recursos
para alcançar o pleno potencial
humanos
das pessoas.

Administração de Eficácia dos sistemas e
processos
processos para assegurar a
qualidade dos produtos e
serviços.
Resultados do
Desempenho e tendência da
negócio
empresa, em comparação com
a concorrência, em áreas de
resultados como satisfação do
cliente, finanças, vendas,
recursos humanos, parceiros
comerciais e operações.

x Responsabilidade social e
cidadania
x Formulação da estratégia
x Implementação da estratégia

50

x Conhecimento do cliente e do
mercado
x Satisfação do cliente e
relacionamento com o cliente
x Mensuração do desempenho
da empresa
x Análise do desempenho da
empresa

40

x Sistemas de trabalho
x Educação, treinamento e
motivação dos empregados
x Bem-estar e satisfação dos
empregados

35
25

x Identificação dos processos
que agregam valor aos
clientes
x Gerenciamento dos processos
x Resultados orientados para a
satisfação do cliente
x Resultados referentes aos
produtos e serviços
x Resultados financeiros
x Resultados relacionados aos
recursos humanos
x Resultados globais
relacionados com a eficácia
da empresa
x Resultados governamentais e
responsabilidade social

50

TOTAL
Fonte: Prêmio Malcolm Baldrige de Qualidade, 2003.

40
45

45
45
45

25

35
75
75
75
75
75

75
1000

O cliente é parte consistente deste modelo de gestão, visto que dos 1000 pontos
possíveis divididos em 07 categorias para a avaliação das empresas, 210 pontos são
destinados a atividades que possuem o cliente como foco. Este número corresponde a 03
categorias. Pode-se perceber a inexistência de uma categoria que avalie não apenas
processos voltados para satisfação, mas também para fidelidade dos clientes.
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Figura 2-4
Prêmio Malcolm Baldrige de Qualidade.
Fonte: Prêmio Malcolm Baldrige de Qualidade.

2.2.2 Normas ISO 9000
As Normas ISO 9000 têm como objetivo sistematizar normas e procedimentos
que auxiliem as organizações na implementação e gerenciamento de um sistema de
qualidade. Oito princípios de qualidade foram identificados para que possam ser utilizados
no processo de auditagem e prover melhoria contínua nas atividades organizacionais, a
saber: foco no cliente, liderança, envolvimento com as pessoas, processo, sistema de
gerenciamento, melhoria contínua, tomada de decisão e relacionamento com fornecedor
baseado no benefício mútuo.
1. Foco no cliente – A organização entende que a finalidade de sua existência é o
cliente, tornando necessário o entendimento das necessidades atuais e futuras, de
forma a superar suas expectativas.
2. Liderança – Os líderes devem criar um ambiente interno propício para que as
pessoas possam trabalhar em equipe na busca de um mesmo objetivo.
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3. Envolvimento com as pessoas – A essência das organizações são as pessoas, desta
forma se torna necessária a utilização da melhor maneira possível das suas aptidões
e qualidades em benefício da empresa.
4. Processo – Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as
atividades e recursos são administrados e gerenciados como um processo.
5. Sistema de gerenciamento – Identifica, entende e gerencia processos como uma
contribuição do sistema para a eficiência e eficácia no alcance dos objetivos.
6. Melhoria contínua – Melhorar continuamente toda a organização deve ser um
objetivo permanente.
7. Tomada de decisão – As decisões são tomadas baseadas em análise de dados e
informações.
8. Relacionamento com fornecedor – Uma organização e seus fornecedores são
interdependentes e devem estabelecer um relacionamento mútuo para que ambos
possam criar valor.
A Figura 2-5 representa graficamente todo o modelo conceitual da ISO 9000.

Figura 2-5
Modelo do sistema de gestão de qualidade ISO 9000:2000.
Fonte: Normas ISO 9000.
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Analisando o modelo do sistema de gestão ISO, identifica-se a importância dada
aos clientes, tanto em busca da satisfação deles, como na ligação existente entre as
responsabilidades da direção e dos clientes.
2.2.3 Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ)
A Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade foi criada em 1991 com o
objetivo de administrar, desenvolver e disseminar o conceito de gestão sistêmica pela
qualidade, através da criação do Prêmio Nacional da Qualidade, o qual foi desenvolvido
através de um eficiente benchmark com os principais prêmios de gestão da qualidade já
sistematizados, como o Malcolm Baldrige, europeu e canadense. O prêmio busca
promover:
x

O amplo entendimento dos requisitos para alcançar a excelência do desempenho e,
portanto, a melhoria da competitividade;

x

Ampla troca de informações sobre métodos e sistemas de gestão que alcançaram
sucesso e sobre os benefícios decorrentes da utilização dessas estratégias.
Para avaliar o desempenho das organizações, o PNQ 2003 utiliza 08 critérios

(liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas,
processos e resultados), os quais constituem um modelo sistêmico de gestão adotado por
inúmeras organizações. São construídos sobre uma base de fundamentos essenciais para a
obtenção da excelência do desempenho. É importante esclarecer que, utilizando os Critérios
de Excelência como referência, uma organização pode modelar seu sistema de gestão,
realizar uma auto-avaliação ou se candidatar ao Prêmio Nacional da Qualidade.
O conhecimento das necessidades atuais e futuras dos clientes é o ponto de partida
na busca da excelência do desempenho da organização. Assim, a organização possui foco
no cliente quando essas necessidades estão claras para todas as pessoas da organização. As
estratégias, planos de ação e processos orientam-se em função da promoção da satisfação e
da conquista da fidelidade dos clientes. O critério Clientes representa 60 pontos e examina
como a organização identifica, analisa, compreende e se antecipa às necessidades dos
clientes e dos mercados, divulga seus produtos, suas marcas e suas ações de melhoria e
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estreita seu relacionamento com os clientes. O critério também examina como a
organização mede e intensifica a satisfação e a fidelidade dos clientes.

Tabela 2-2
Critérios e itens do Prêmio Nacional da Qualidade (2003).
Critérios e Itens
Liderança
Sistema de liderança
Cultura da excelência
Análise crítica do desempenho global

Pontuação
100
30
40
30

Estratégias e Planos
Formulação das estratégias
Desdobramento das estratégias
Planejamento da medição do desempenho

90
30
30
30

Clientes
Imagem e conhecimento de mercado
Relacionamento com clientes

60
30
30

Sociedade
Responsabilidade socioambiental
Ética e desenvolvimento social

60
30
30

Informações e Conhecimento
Gestão das informações da organização
Gestão das informações comparativas
Gestão do capital intelectual

60
20
20
20

Pessoas
Sistemas de trabalho
Capacitação e desenvolvimento
Qualidade de vida
Processo
Gestão de processos relativos ao produto
Gestão de processos de apoio
Gestão de processos relativos aos fornecedores
Gestão econômico-financeira

90
30
30
30
90
30
20
20
20

Resultados
Resultados relativos aos clientes e ao mercado
Resultados econômico-financeiros
Resultados relativos às pessoas
Resultados relativos aos fornecedores
Resultados dos processos relativos ao produto
Resultados relativos à sociedade
Resultados dos processos de apoio e organizacionais

450
100
100
60
30
80
30
50

Total de Pontos Possíveis
Fonte: Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, 2003.

1000
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2.3 Construtos que influenciam na satisfação e na fidelidade do
consumidor
Um grande número de pesquisas objetivando o melhor entendimento da satisfação
e da fidelidade de consumidores tem sido realizadas a fim de analisar cada construto,
responsável por influenciar a satisfação e a fidelidade do cliente de forma distinta ou não,
pois cliente satisfeito não é sinônimo de cliente fiel. Assim, está se tornando cada vez mais
evidente a necessidade de aperfeiçoamento da qualidade em produtos e serviços; “e
qualidade é o fator que proporciona o retorno do cliente pela segunda, terceira e décima
quinta vez” (Feigenbaum, 1994, p.4).
Os índices de modelos de satisfação de consumidores são desenvolvidos através
da análise e quantificação dos clientes em relação aos fatores ou construtos que os
influenciam na satisfação e na fidelidade. Ao longo do tempo, os modelos têm evoluído
substancialmente (Jonhson et al., 2001), e todos eles têm como última variável dependente
a fidelidade do cliente, responsável pela retenção do cliente e, subseqüentemente,
lucratividade da empresa. Os índices nacionais de satisfação e fidelidade vêm sendo
adotados desde 1980.
Neste tópico, relaciona-se as variáveis latentes incluídas em cada modelo com o
intuito de avaliar cada uma delas, procurando entender a evolução dos modelos testados em
diferentes países.
2.3.1 Valor percebido
A percepção do cliente quanto ao valor percebido do produto ou serviço é um dos
antecedentes principais de satisfação do cliente no modelo original sueco SCSB.
Segundo Jonhson (2001), valor percebido é igualado ao desempenho percebido ou
nível percebido da qualidade recebida em relação ao preço pago. Ao adquirir um produto
ou serviço, o cliente está interessado em comparar marcas e categorias semelhantes com
relação a cada centavo investido na compra. Os consumidores podem pagar um preço mais
alto por produtos idênticos, a fim de fazer compras em uma loja que ofereça serviços
extras.
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Albrecht (1992, p. 12) define Pacote de Valor para o Cliente como sendo uma
combinação de coisas e experiências que cria, no cliente, uma percepção total do valor
recebido.

Assim, apresenta o Triângulo de Serviços como sendo uma maneira de a

organização estar centralizada no cliente ao propor o senso global de alinhamento que deve
existir entre a estratégia, as pessoas e os sistemas, para que ela, a organização, entregue um
valor notável.
Com a evolução dos modelos, este construto já não aparece dessa forma, porém
dá lugar para duas novas variáveis, consideradas distintas no modelo ACSI: qualidade
percebida e valor percebido. Já no novo modelo norueguês, este construto passa a ser
identificado como preço pago.
2.3.2 Qualidade Percebida
Basicamente, a qualidade de um serviço conforme percebida pelos clientes tem
duas dimensões: uma dimensão ou resultado técnico e uma dimensão funcional ou
relacionada ao processo (Parasuraman et al., 1985).
Segundo Grönoos (1983), tem-se duas dimensões básicas da qualidade, com base
no que o cliente recebe e como o cliente recebe: o resultado técnico do processo (qualidade
técnica) e a dimensão funcional do processo (qualidade funcional). No entanto, a qualidade
total percebida não é determinada pelo nível das dimensões da qualidade técnica e
funcional apenas, mas sim pela diferença (gap) entre a qualidade esperada e a qualidade
experimentada.
A qualidade percebida é um construto que está relacionado ao preço e só foi
introduzido a partir do modelo americano ACSI, com efeito sobre a satisfação. Porém,
Johnson (2001) recomenda o efeito direto da qualidade sobre a fidelidade do consumidor
como também a "quebra" da qualidade em diferentes dimensões que se adaptem à indústria
ou empresas do setor de serviços.
2.3.3 Expectativa do cliente
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Outro principal antecedente da satisfação do consumidor inserido no modelo
original sueco SCSB é a expectativa do cliente com respeito ao desempenho do produto ou
serviço. Enquanto o desempenho percebido captura a experiência mais recente, a
expectativa do cliente captura a experiência de consumo anterior de um cliente com os
produtos e serviços de uma empresa, bem como a percepção da propaganda (Jonhson,
2001).
Modelos convencionais de satisfação do cliente têm apresentado uma estrutura a
qual assume que os clientes têm expectativas específicas sobre suas interações com a
empresa e, ao encontrar tais expectativas, a empresa pode satisfazer o cliente (Schneider,
1999). Exceder as expectativas do cliente causa-lhe prazer, ou seja, entregar ao cliente
mais que o esperado pode resultar em qualidade e satisfação, porém, Schneider conclui que
medir as expectativas pessoais de um cliente é uma tarefa difícil de se gerenciar.
Posteriormente, no modelo ACSI, customização esperada e confiança esperada
foram adicionadas à pesquisa para medir as expectativas do cliente. E, no novo modelo
norueguês, esse construto é removido devido ao efeito não significativo ou pequeno sobre a
satisfação (Johnson, 2001).
2.3.4 Satisfação do cliente
Percepção abstrata e intangível, obviamente presente em todos os modelos, a
satisfação do cliente possui seus antecedentes e conseqüentes ocupando a posição central
nos modelos. Muitas empresas orientadas ao cliente escolhem satisfação do cliente como
principal indicador de desempenho, mesmo percebendo o quanto é difícil manter uma
companhia inteira motivada por algo intangível.
Cada vez mais, modelos e métodos surgem para traduzir a satisfação do cliente
através de medidas e parâmetros ao delinear e operacionalizar fatores de difícil
mensuração, que podem levar ao aprendizado e melhorias ao longo do tempo.
Kalyani e Dubé (2000) propõem o SCI (salesperson-customer interaction) –
interação vendedor-cliente, para auxiliar gerentes a encontrar o desafio de assegurar a
importante satisfação do cliente, projetando a resposta do vendedor às emoções do cliente.
As pesquisas mostram que os clientes têm clara recordação do episódio de emoções
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específicas, dos eventos que despertaram essas emoções, dos caminhos através dos quais as
emoções foram exibidas, bem como as respostas normativas esperadas e observadas pelo
vendedor naquele contexto.
Modelos de gestão da qualidade como ISO 9001:2000, prêmio Malcolm Baldrige
e modelo europeu têm a satisfação do cliente como elemento central para alcançar
vantagem competitiva de maneira eficaz e eficiente. Esses modelos de gestão avaliam as
empresas quanto ao conhecimento na determinação das expectativas do cliente visando à
melhoria contínua.
É importante destacar que o fato de medir a satisfação do cliente não significa
medir a fidelidade do mesmo. Clientes satisfeitos não são necessariamente clientes fiéis.
Tal proposição pode ser respaldada pelo trabalho de pesquisa da Miller-Williams Inc.
(2002), na qual o estudo realizado com 06 indústrias norte-americanas comprova que o
relacionamento entre a satisfação e a fidelidade de consumidores não é expressivo como se
esperava. Cita-se como índices mais satisfatórios na correlação, as empresas do segmento
de comunicação, telefonia móvel e fabricantes de PCs. Do outro lado, apresentando um
índice negativo, as indústrias de softwares.

Correlação Satisfação - Fidelidade

Softwares
e-comércio
Automobilística

1

Computadores
Telecomunicações
Mídia

-100

-50

0

50

100

Correção em % - 100 = Perfeito
Figura 2-6
Correlação da satisfação e fidelidade
Fonte: Relatório de pesquisa da Miller-Williams Inc
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2.3.5 Gerenciamento de reclamações
Segundo Jonhson (2001), as conseqüências da satisfação foram desenvolvidas
numa época em que o sistema de gerenciamento formal de reclamações não existia ou era
relativamente primitivo. Havia pouco foco sobre o tratamento das reclamações como um
mecanismo para reter clientes e aumentar o lucro. Teoricamente, as reclamações eram uma
conseqüência da baixa satisfação, e não uma oportunidade para aumentar a satisfação.
A insatisfação é um problema sério. Os consumidores que reclamam não
compõem a totalidade dos insatisfeitos, sendo apenas a ponta do iceberg, o que justificaria
os esforços por parte das empresas para conhecer o índice de satisfação de seus
consumidores (Santos, 1998). A reclamação dos consumidores é importante, pois faz parte
do processo de recuperação do cliente, para posterior busca da fidelidade através de
produtos e serviços exemplares. Por estes motivos, a administração das reclamações é um
dos principais fatores que influenciam os consumidores (Singh, 1996).
Em alguns modelos anteriores, o enfoque dado não era o gerenciamento, mas sim
apenas a quantificação das reclamações. Esse conceito foi alterado a partir do novo modelo
proposto, no qual a variável considerada passa a ser como a empresa gerencia e administra
as reclamações sugeridas pelos consumidores.
2.3.6 Imagem da empresa
Segundo Nguyen e Leblanc (2001), a imagem da empresa é descrita como a
impressão criada na mente dos consumidores. Ela é relacionada com vários atributos
tangíveis e comportamentais, como nome da empresa, variedade de produtos, tradição,
ideologia e a qualidade transmitida por cada pessoa que participa da interação com os
consumidores. A imagem da empresa tem dois componentes principais: um funcional e
outro emocional (Kennedy, 1977). O componente funcional é relacionado com as
características tangíveis que podem ser mais facilmente mensuradas, enquanto o emocional
é associado com as dimensões psicológicas que são manifestadas pela percepção das
atitudes da empresa. A imagem da empresa tem sido modelada como âncora psicológica
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que afeta percepções da qualidade, bem como a satisfação e a fidelidade do consumidor
(Andreassen e Lindestad, 1998a).
Esse construto aparece no primeiro modelo norueguês NCSB e no modelo
europeu ECSI como direcionador de expectativas e satisfação do cliente.
No novo modelo norueguês, a primeira mudança recomendada é a troca do
construto expectativa do cliente por imagem da empresa como uma conseqüência da
satisfação, visto que as informações do cliente são coletadas depois da compra (percepção
do cliente da imagem da empresa ou marca depois de uma experiência de consumo mais
recente, ou satisfação do cliente).
2.3.7 Comprometimento
De acordo com Johnson (2001), o novo modelo NCSB se expandiu incluindo o
construto compromisso. O construto foi desenvolvido para focar ambos: comprometimento
afetivo (relacionamento quente ou emocional, em que se capturam a força afetiva da
relação que o cliente tem com uma marca ou empresa e o nível de envolvimento e
confiança que é resultado do processo) e comprometimento calculado (relacionamento de
aspecto frio com base apenas em ganhos econômicos). Esses construtos são modelados
como mediadores dos efeitos de satisfação sobre a fidelidade.
Segundo Meyer et al. (2002), compromisso é um construto multidimensional em
que os antecedentes, correlacionados, e os conseqüentes de compromisso variam por
dimensões. Os autores avaliam três formas de compromisso organizacional: compromisso
afetivo, compromisso permanente e compromisso normativo. Eles constataram que as três
formas de compromisso estão relacionadas, contudo, distinguíveis umas das outras.
2.3.8 Fidelidade
Alguns autores definem fidelidade do cliente como sendo uma predisposição para
comprar novamente um produto ou serviço oferecido por uma empresa. Por isso, não basta
apenas tornar um cliente satisfeito, é necessário que além de satisfeito ele sinta o desejo de
voltar para adquirir o produto ou serviço novamente. Através dos novos índices de modelos
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de satisfação do cliente, são avaliadas as informações sobre as percepções dos clientes a
respeito da qualidade desses produtos e serviços. A fidelidade é medida pela intenção de
reaquisição e tolerância de preço (para clientes satisfeitos).
Medir fidelidade é focar futuras intenções – um entendimento necessário quando
se quer ir adiante sendo competitivo.

Stratigos (1999) destaca alguns pontos ao

implementar um programa de medição de fidelidade: identificação de melhores produtos,
refinação da mensagem de marketing do produto, atração de novos clientes e retenção de
funcionários.

2.4 Índices nacionais de satisfação
Segundo Fornell (1996), a economia está mudando. No passado, os aspectos
centrais eram focados na produção em massa e produtos especificamente similares,
embasados através da utilização convencional de fatores mensuráveis focados na
quantidade. A economia moderna está baseada na produção e consumo cada vez maior de
produtos e serviços diferenciados, tendo como foco de análise a qualidade e produtividade
das organizações.
Conseqüentemente, aumentar a produção não necessariamente será a melhor
opção. Existe atualmente a necessidade e preocupação de se melhorarem as finanças de
cada empresa, principalmente no âmbito nacional. Além disso, torna-se importante
entender nesse contexto os dois setores da economia, o público ou governamental e o
formado por empresas privadas. Para entender melhor a economia moderna, e as empresas
que nela competem, faz-se necessário e importante que sejam realizadas medições de
qualidade como são também utilizadas medições de quantidade, sendo um dos principais
indicadores de qualidade os modelos de índices de satisfação.
Segundo Johnson (2001), os modelos de índice de satisfação definem de uma
maneira geral a satisfação do consumidor como um todo ou a evolução acumulativa da
experiência de compra, podendo ser utilizados tanto em empresas de serviços, órgãos
públicos e indústrias.
A medição da satisfação do consumidor teve início significativo com o
desenvolvimento do índice de medição sueco (Fornell, 1992), nos Estados Unidos (Fornell,
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Johnson, Anderson, Cha e Bryant, 1996) e Noruega (Andreassen & Lindestad, 1998a).
Outros índices também têm sido testados na Nova Zelândia, Áustria, Korea e União
Européia.
2.4.1 Índice nacional sueco
Segundo Fornell (1992), criado em 1989, o Barômetro Sueco da Satisfação do
Consumidor (SCSB) foi o primeiro índice verdadeiramente nacional de medição da
satisfação do consumidor para análise das compras e consumo de produtos e serviços. Ele
historicamente incluiu 130 companhias de 32 grandes indústrias suecas.
Conforme o mesmo autor, o modelo sueco contempla dois fatores antecedentes à
satisfação: a performance percebida pelo cliente com o produto ou serviço, e a expectativa
em relação à performance. Estas expectativas afetam a satisfação porque elas servem como
âncoras na evolução do processo (Jonhson apud Oliver, 2001). Enquanto a performance
percebida captura as mais recentes experiências do consumidor, a expectativa é gerada
antes da experiência de consumo. A previsão das expectativas dos consumidores é com a
habilidade de a empresa prover futura performance, já que ela tem um efeito positivo na
satisfação no modelo sueco SCSB.
O modelo sueco inclui um relacionamento, conseqüente à satisfação, entre os
construtos de comportamento e de fidelidade. Quando esse relacionamento é positivo, a
empresa está tendo sucesso e tornando seus clientes fiéis, quando negativo, os clientes
estarão dispostos a deixar de consumir os produtos ou serviços oferecidos pela empresa.
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Figura 2-7
Modelo sueco SCSB
Fonte: Jonhson, 2001.

2.4.2 Índice nacional americano
O modelo ACSI (American Customer Satisfaction Index) foi desenvolvido em
1994 pela University of Michigan Business School and ASQ, sendo utilizadas as
especificações do modelo sueco como base para a sua criação. Historicamente, incluiu 200
companhias de 35 indústrias americanas. Recentemente se expandiu para incluir agências
governamentais e companhias de e-commerce. Para medição dos seis construtos existentes
no modelo (expectativa do consumidor, qualidade percebida, valor percebido, satisfação,
índice de reclamações e fidelidade), foi realizada uma pesquisa aplicando um questionário
de 15 perguntas com aproximadamente 250 consumidores de cada empresa, em que se
utilizou uma escala de 10 pontos com exceção dos construtos preço e reclamações, para os
quais foi estabelecida uma escala de resposta dicotômica.
Segundo Johnson et al. (2001), as principais diferenças entre o modelo sueco e o
americano são as adições da qualidade percebida, como construto diferente do valor
percebido, e a implementação das medições das expectativas do consumidor. Em 1996, o
modelo foi expandido para medir dois fatores da qualidade percebida: os produtos (parte
física) e a qualidade do serviço. Foram utilizados também outros fatores para medir a
qualidade percebida (personalização, confiabilidade e qualidade em geral).
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Figura 2-8
Modelo Americano ACSI
Fonte: Jonhson, 2001.

Existem duas medições para fidelidade no modelo americano. A primeira é uma
classificação da probabilidade de recompra pelos consumidores. A segunda medição foi
desenvolvida para duas classificações: o grau para que a empresa poderia aumentar seu
preço até onde o cliente estaria disposto a continuar a comprar, e o grau de desconto que a
empresa deveria oferecer para que o consumidor continuasse comprando.
2.4.3 Índice nacional europeu
O modelo ECSI (European Customer Satisfaction Index), desenvolvido em 2000,
representa outra variação do ACSI. Estudos pilotos, em 1999, foram planejados em 10
países europeus. Os construtos expectativa do consumidor, qualidade percebida, valor
percebido, satisfação e fidelidade do consumidor são modelados da mesma forma que o
modelo ACSI, como também a distinção entre serviço de qualidade e produto de qualidade.
Já a medição da fidelidade é um pouco diferente. No modelo europeu, a fidelidade é
medida incluindo a probabilidade de retenção, recomendação da empresa ou marca, e a
probabilidade de aumentar a quantia de compras dos consumidores (Johnson et al., 2001).
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Figura 2-9
Modelo Europeu ECSI
Fonte: Jonhson, 2001.

Existem duas fundamentais diferenças entre o modelo americano e o europeu.
Primeiro, o modelo europeu não inclui o construto de reclamações dos consumidores como
uma conseqüência da satisfação. Segundo, é incorporado o construto imagem da empresa
como variável latente, em que ela é especificada para efeito direto nas expectativas do
consumidor e satisfação.
2.4.4 Índice nacional norueguês
O modelo norueguês, Barômetro de Satisfação do Consumidor (NCSB), foi
desenvolvido em 1996 e aplicado em aproximadamente 43 empresas e 12 indústrias. O
primeiro modelo, como foi intitulado posteriormente, tinha como referencial o modelo
americano com exceção da inclusão do construto imagem e, do construto relacionamento
ligando satisfação do consumidor à fidelidade (Johnson et al.(2001).
O construto imagem foi inserido no modelo, pois alguns estudiosos perceberam o
forte relacionamento existente entre a intenção e atitude de compra dos consumidores e a
imagem da empresa. Segundo Johnson et al. (apud Brands & Franks; Brandsford &
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Jonhson, 2001), a chave para percepção da imagem da empresa é a associação do
relacionamento organizacional guardado na memória do consumidor.

Figura 2-10
Modelo Norueguês NCSB
Fonte: Jonhson, 2001.

2.4.5 Novo índice norueguês proposto
Baseado na discussão e revisão dos modelos existentes, o pesquisador e professor
da Universidade de Michigan, M. D. Johnson (2001), propôs um novo modelo, intitulado
“novo” modelo norueguês, que busca atuar em certas limitações, executando algumas
modificações e adições em relação aos modelos já utilizados como referência. Tais
alterações podem ser assim enumeradas:
1) Substituição do construto de valor por um do preço puro.
2) Substituição das expectativas do consumidor por imagem da empresa como uma
conseqüência da satisfação.
3) Inclusão de dois aspectos de relacionamento de confiança como também a imagem
da empresa como fator de fidelidade.
4) Incorporação do potencial dos efeitos do preço na fidelidade.
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5) Inclusão do construto gerenciamento de reclamações como um fator impactante à
ambos: satisfação e da fidelidade.

Figura 2-11
Novo modelo norueguês proposto
Fonte: Jonhson, 2001.

A primeira alteração é retirar o construto expectativa do cliente e inserir a imagem
da empresa. Esta imagem tem sido afetada pela satisfação dos consumidores, advinda das
suas experiências de compra mais recentes.
A segunda alteração é retirar o construto comportamento de reclamações para
inserir gerenciamento de reclamações. O gerenciamento tem efeito direto na satisfação e na
fidelidade.
A terceira mudança recomendada é para eliminar a duplicidade que existe entre os
construtos de qualidade percebida e valor percebido. Já que a qualidade faz parte do valor,
esta relação fica um pouco confusa. Foram analisados e testados esses construtos com os
consumidores. O resultado obtido mostra que os consumidores tomam como referência o
preço pago pelo produto ou serviço.
A quarta recomendação é para melhor visualizar o entendimento e prognóstico da
fidelidade do cliente como uma chave para performance do sistema.
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Foi proposta a utilização de dois construtos de compromisso para ajudar a
explicar mais a fidelidade. Nós distinguimos entre a afetividade e o compromisso
calculado. O componente afetivo está ligado aos aspectos emocionais e o calculado é
baseado na racionalidade e nos aspectos econômicos, como por exemplo a redução de
custos para o consumidor.
Finalmente, o mesmo autor recomenda a relação dos efeitos diretos do preço na
fidelidade a ser considerada.
O novo modelo foi testado com consumidores noruegueses que compraram ou
consumiram algum serviço específico de cinco diferentes indústrias de serviços
norueguesas estudadas: companhias aéreas, bancos, transportes de ônibus, serviços públicos
e transportes de trem.

2.5 Conclusões
Os indicadores atuais que orientam a economia global não mais se limitam aos
índices de produtividade quantitativos, os qualitativos começam também a ser utilizados
com maior freqüência. A satisfação do consumidor é considerada como um termômetro
importante para a economia. Ela é utilizada para avaliar o nível de contentamento dos
consumidores com uma determinada empresa ou mercado de maneira mais ampla. A
satisfação deve ser medida continuamente para que se possa avaliar com mais exatidão as
tendências e variáveis que estão lhe influenciando.
No entanto, para as empresas atuais medir e conhecer os fatores que influenciam a
satisfação do consumidor não se torna o objetivo fim, mas sim entender o que influencia o
consumidor a recomprar de uma mesma empresa. A variável satisfação participa do
processo como sendo uma das variáveis que pode influenciar a fidelidade do consumidor.
Os índices de satisfação vêm sendo utilizados desde a década de 90, como uma
ferramenta que avalia o nível de satisfação de empresas e mercados. Dentre os principais
modelos nacionais de índice de satisfação, pode-se citar o sueco, americano, europeu e
norueguês. Neste trabalho, utilizamos um novo modelo proposto pelo prof. Johnson da
Universidade de Michigan, visto que este índice foi desenvolvido a partir das limitações
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diagnosticadas nos modelos anteriormente elaborados, como também a necessidade de
avaliar a real adequação do modelo proposto a nossa realidade.
Tornar um cliente fiel é um dos objetivos mais desejados pelas empresas.
Conhecer as variáveis que influenciam o consumidor a participar do processo de recompra
é o primeiro passo a ser dado. O modelo utilizado neste trabalho contempla as seguintes
variáveis a serem analisadas como fatores influenciadores da fidelidade do consumidor:
satisfação do consumidor, preço pago, imagem da empresa, gerenciamento das
reclamações, compromisso afetivo e compromisso calculado.
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Capítulo 3
Metodologia da Pesquisa de Campo

Este capítulo apresenta uma descrição e justificativa da metodologia utilizada na
pesquisa de campo aplicada, descrevendo a população, plano amostral, elaboração do
instrumento de pesquisa, descrição do processo de coleta e as técnicas utilizadas para
analisar os dados.

3.1 Tipologia
De acordo com Lakatos apud Tripodi (1999), pode-se classificar a pesquisa como
quantitativo-descritiva, pois o estudo empírico objetiva delinear os relacionamentos
existentes entre as variáveis inseridas no modelo, de forma a mensurá-las em busca de um
melhor entendimento.

3.2 População
Segundo Marconi e Lakatos (1999), população é o conjunto de seres animados ou
inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum. De acordo com o
objetivo da pesquisa, foi estabelecida uma população com as seguintes características:
turistas brasileiros que visitaram a cidade de Natal com o objetivo de férias, que ficaram
hospedados em hotel/aparthotel/pousada/flat, que utilizaram o meio de transporte aéreo e
que embarcaram de volta ao seu destino origem no mês de janeiro de 2003, que residissem
no Brasil e que não morassem no Nordeste. A população foi estabelecida tomando como
base os dados publicados no relatório anual dos Indicadores básicos do turismo no Rio
Grande do Norte, referente ao ano de 2002, pela SETURN. Os dados mostram que
aproximadamente 56% do total de turistas que visitaram a cidade do Natal são brasileiros e
não residentes da região Nordeste, 46% deste total ficaram hospedados em
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hotel/aparthotel/pousada/flat, 64% se utilizaram do meio de transporte aéreo e 68% vieram
à cidade do Natal para lazer ou férias.

3.3 Plano Amostral
De acordo com Barbeta (1999), é de fundamental importância para a realização de
pesquisas científicas o conhecimento de algumas características da população. Também é
muito comum se observar apenas uma amostra de seus elementos e, a partir dos resultados
dessa amostra, obter valores aproximados, ou estimativas, para as características
populacionais de interesse.
Para determinação do tamanho da amostra, foi considerado o número de turistas
que utilizou o meio de hospedagem hotel/aparthotel/pousada/flat no mês de janeiro de 2002
e não residentes da região Nordeste, totalizando aproximadamente 20.188, de acordo com o
relatório anual dos Indicadores do turismo do Rio Grande do Norte (2002). Uma
amostragem desse tipo pode ser submetida a tratamentos estatísticos, os quais permitem
compensar erros amostrais e outros aspectos relevantes para a representatividade e
significância da amostra (Marconi e Lakatos, 1999).
Fórmula para calcular o número da amostra:
n

Np̂(1  p̂)
.
ND  p̂(1  p̂)

Onde N representa o universo (população), p̂ é a proporção da principal variável
quando nenhuma informação a priori é disponível, podendo-se obter uma aproximação de n
fazendo

p̂

= (0,5) e D = B/4 (onde B é o limite sobre o erro de estimação. B = (0,05)).

Assim, obteve-se um n = 390 entrevistados.
z.

Cálculo do erro amostral:

p̂(1  p̂)
n

(sendo z = 1,96).

3.4 Instrumento de Coleta de Dados
A pesquisa utilizou, como instrumento de coleta de dados, um formulário
estruturado (em anexo), fundamentado no novo modelo de índice de satisfação proposto
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por Johnson et al. (2001). Optou-se por considerar as questões e avaliar os determinantes
antecedentes e conseqüentes do processo de satisfação do cliente.
O formulário foi pré-testado em uma pesquisa piloto realizada com 20 indivíduos.
Depois foram efetuadas algumas modificações necessárias com o intuito de tornar as
questões mais claras e objetivas. O formulário final foi dividido em duas partes. A primeira
seção avalia os fatores de qualidade que influenciam a satisfação do turista e os construtos
que podem impactar tanto na satisfação como diretamente na fidelidade. Os construtos
analisados são: satisfação, preço, gerenciamento de reclamações, imagem, compromisso
afetivo e calculado. O objetivo da segunda seção é classificar e identificar o perfil
sociodemográfico dos entrevistados.
As variáveis mensuradas foram:
1. Fatores de qualidade
x

Ambiente físico

x

Presteza no atendimento

x

Qualidade das informações

x

Qualidade geral percebida no atendimento

x

Qualidade geral percebida na cidade do Natal

2. Satisfação
x

Avaliação do grau de satisfação em relação à experiência do turista

3. Preço
x

Avaliação do preço com relação à qualidade percebida

x

Avaliação do preço em comparação com outras cidades do Nordeste

4. Imagem
x

A imagem do turista antecedente à compra

x

Avaliação da imagem comparada com outras cidades do Nordeste

x

Avaliação geral da imagem

5. Gerenciamento de reclamações
x

Avaliação do tratamento dos funcionários

x

Avaliação do tratamento da empresa
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6. Comprometimento afetivo
x

Avaliação quanto ao sentimento em ser um turista da cidade do Natal

x

Avaliação quanto ao grau de identificação com os valores e filosofia

x

Avaliação do relacionamento empresa/cliente quanto ao grau de importância

7. Comprometimento calculado
x

Avaliação quanto aos ganhos econômicos

x

Avaliação quanto à localização da cidade

8. Fidelidade
x

Avaliação da possibilidade de o turista falar bem

x

Avaliação da possibilidade de o turista voltar a visitar a cidade
O questionário foi elaborado com perguntas fechadas, medidas em escalas de

diferencial semântico e natureza intervalar de 10 pontos de acordo com o objetivo a ser
atingido.

3.5 Coleta de Dados
O método utilizado para a coleta de dados foi a entrevista pessoal. Os dados foram
coletados no Aeroporto Internacional Augusto Severo, no momento em que os turistas
estavam embarcando de volta ao local de residência ou a um outro destino turístico. A
equipe que trabalhou nessa fase da pesquisa foi composta de 04 pessoas, incluindo o autor
da dissertação. A pesquisa foi realizada no período de 06/01/03 a 14/02/03, durante todos
os dias da semana no período vespertino, pois este é o horário com maior volume de
embarques de passageiros pertencentes à população da pesquisa.

3.6 Técnicas de Análise
As técnicas estatísticas utilizadas neste trabalho para análise dos dados coletados
foram a descritiva a qual objetiva analisar o perfil dos entrevistados e a regressão múltipla
para o entendimento dos relacionamentos entre os construtos estudados.

46

3.6.1 Análise descritiva e exploratória
A estatística descritiva e exploratória consiste na produção de tabelas, figuras e
medidas que possibilitem uma melhor compreensão dos dados.
Neste trabalho, a estatística descritiva e exploratória foi utilizada para descrever a
segunda parte do formulário que contém o perfil dos entrevistados.
3.6.2 Análise de regressão linear múltipla
A análise de regressão é utilizada para: a) determinar se as variáveis independentes
explicam uma variação significativa na variável dependente (se existe uma relação linear);
b) determinar quanto da variação na variável dependente pode ser explicada pelas variáveis
independentes (intensidade da relação) e c) determinar a estrutura ou forma da relação
(equação matemática que relaciona as variáveis independentes e a dependente). Segundo
Monttgomery & Peck (1992), uma equação de regressão múltipla expressa o
relacionamento linear entre uma variável dependente “y” e duas ou mais variáveis
independentes (x1, x2, ..., xn). Forma geral do modelo: y = E0 + E1X1 + E2X2 + ... + EkXk.
A análise de regressão múltipla foi utilizada para verificar e classificar a relação
existente entre as variáveis dependentes e independentes citadas no modelo. No primeiro
momento, foi realizada a regressão objetivando visualizar a relação existente entre a
satisfação geral do consumidor com os fatores de qualidade e de preço. A variável
dependente foi denominada de (Q9) e as demais independentes como: (Q2F, Q3F, Q4F,
Q5F, Q6F, Q7F, Q10F e Q11F).
Utilizando o mesmo processo, foi analisada a relação existente entre a variável grau
de fidelidade do consumidor (Q27) com as variáveis antecedentes: satisfação geral (Q9F),
preço (Q10F e Q11F), imagem (Q12, Q14 e Q15), compromisso afetivo (Q20, Q21 e Q22)
e compromisso calculado (Q24D e Q25).
Devido ao grande número de variáveis independentes do modelo, foi utilizada a
análise da matriz de correlação das variáveis, para verificar se existem pares dessas
variáveis

apresentando

alta

correlação.

Para

evitar

possíveis

problemas

de

multicolinearidade entre as variáveis independentes, foi aplicado o método stepwise
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backward.

Para determinar se as variáveis independentes explicam uma variação

significativa na variável dependente (se existe uma relação linear), foi realizada uma
análise de variância (ANOVA).

3.7 Conclusões
A metodologia utilizada se apresentou satisfatória, pois possibilitou a coleta e
análise dos dados de forma ágil e eficiente. O instrumento de coleta de dados foi bem
estruturado de forma que possibilitou ao entrevistado a compreensão necessária ao seu
preenchimento, ocasionando assim um baixo padrão de não-respostas.
O não-cumprimento da totalidade do plano amostral foi principalmente devido ao
grande número de turistas que se negaram a participar da pesquisa e também ao número de
vôos com horários de embarques coincidentes, desta forma não existindo tempo hábil para
concluir a coleta por entrevistado. Mesmo com os problemas apresentados, os dados
coletados não apresentaram viés. É importante mencionar algumas limitações da
metodologia utilizada, tais como:
x

O processo de coleta de dados não ter sido aleatório, pois não existia uma
lista com os nomes dos entrevistados para que fosse possível a elaboração
de um sorteio; no entanto, é salutar afirmar que os pesquisadores buscaram
não influenciar na escolha do entrevistado.

x

Não possibilidade de generalização das conclusões da pesquisa, devido à
pesquisa abranger apenas um segmento bastante específico de turistas que
visitaram a cidade do Natal.
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Capítulo 4
Resultados da Pesquisa de Campo

Este capítulo apresenta o resultado da pesquisa de campo aplicada, descrevendo o
perfil sociodemográfico dos entrevistados e a análise dos construtos satisfação e fidelidade
com seus antecedentes.
A estrutura está disposta em tópicos da seguinte forma: validação da pesquisa,
análise da satisfação com seus fatores antecedentes, análise da fidelidade com seus fatores
antecedentes e conclusões.

4.1 Validação da pesquisa
Para tabulação e análise dos dados, foi utilizado o software Statistica versão 6.0.

4.1.1 Amostra e variáveis
Foi estabelecida uma população com as seguintes características: turistas
brasileiros que visitaram a cidade do Natal com o objetivo de férias, ficaram hospedados
em hotel/aparthotel/pousada/flat, utilizaram o meio de transporte aéreo e não residissem no
Nordeste. Este perfil foi estabelecido como segmento-alvo para a amostra, por ser o mais
rentável, possuir uma maior capacidade de compra e se utilizar com mais freqüência dos
serviços de turismo disponibilizados na cidade do Natal.
De acordo com o plano amostral, deveriam ser coletados 390 questionários, mas
devido a um grande número de respondentes que se negaram a participar da pesquisa,
foram coletados 230 formulários, elevando assim o erro amostral para 6,19%.
O perfil sociodemográfico dos entrevistados foi composto pelas variáveis: local
de residência, sexo, faixa etária, estado civil, grau de instrução e rendimento familiar.
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Com relação ao local de residência, os estados mais citados foram: São Paulo
31,90%, Rio de Janeiro 28,31% e Paraná com um valor menos expressivo 7,76%. A ordem
dos dados obtidos assemelha-se com os apresentados no relatório anual dos indicadores do
turismo do Rio Grande do Norte/2002, no entanto os valores não se igualam, pois no
presente trabalho a população pesquisada é mais específica, contemplando apenas
brasileiros não residentes da região Nordeste.
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Figura 4-1
Distribuição quanto ao local de residência.
Fonte: Pesquisa Direta, 2003.

De acordo com o sexo, foi observado que o masculino teve uma maior presença
em torno de 52,58%. A faixa etária apresentada com maior freqüência foi a de intervalo de
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36 a 50 anos 37,04%, seguida da faixa etária de 26 a 35 anos 30,09%. Todos estes dados
apresentados assemelham-se aos valores divulgados no relatório anual do turismo do Rio
Grande do Norte/2002. Foi também observado quanto ao estado civil que 50% são casados.
45
40,42
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35
30,09
30

28,36

%

25
20
15
10
5
0
36 a 50 anos

26 a 35 anos

Dados da SETUR

Dados da pesquisa

Figura 4-2
Distribuição quanto à faixa etária mais freqüente.
Fonte: Pesquisa Direta, 2003 e SETURN, 2002.

O nível de escolaridade apresentou a seguinte distribuição: 3º grau completo
43,12%, pós-graduado 21,10%, 2º grau 14,22% e 1º grau 1,38% e a faixa de rendimento
familiar mais selecionada foi a de até R$ 5.250,00.
De acordo com as variáveis contempladas no modelo original, não foi analisada a
que diz respeito ao gerenciamento das reclamações formais, devido ao número
insignificante de respostas.

4.2 Análise da satisfação com seus fatores antecedentes
Foi utilizada a técnica de regressão múltipla com o objetivo de analisar a relação
existente entre a variável dependente (satisfação geral) e seus fatores antecedentes. De
acordo com o modelo utilizado, a variável satisfação geral (Q9F) foi identificada como a
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variável dependente e como independente as variáveis de qualidade (Q2F, Q3F, Q5F, Q6F
e Q7F), bem como as de preço (Q10F e Q11F).
Primeiramente foi realizada a análise de variância (ANOVA), para verificar se as
variáveis independentes (fatores de qualidade e preço) influenciam linearmente a variável
dependente (satisfação geral).
O resultado da ANOVA foi bastante significativo (p-valor = 0,00000), podendo
desta forma inferir que há fortes evidências de que o modelo se adequa ao estudo proposto.
Tabela 4-1
Análise de variância para a variável satisfação.
Soma dos
Grau de
quadrados
liberdade
Regressão
109,577631
3
Residual
138,6102143
177
Total
248,1878453

Quadrado
médio do erro
F
36,52587701 46,642162
0,783108555

p-valor
0,000000

Fonte: Pesquisa Direta, 2003.

O modelo está adequado para analisar o grau de satisfação do consumidor, no
entanto, apenas 44,15% desta é mensurada. Faz-se necessário incluir novos fatores
antecedentes para elevar o nível de explicabilidade da variável dependente.
Das variáveis independentes incluídas no modelo, mostraram-se significativas
apenas as de qualidade do ambiente físico (Q2F), qualidade das informações transmitidas
(Q4F), que apresentou o maior coeficiente de ponderação, e a qualidade da cidade do Natal
comparada com outras cidades do Nordeste (Q7F).
Observou-se a existência de multicolinearidade entre algumas variáveis
independentes. A variável qualidade das informações transmitidas (Q4F) mostrou-se
altamente correlacionada com as variáveis qualidade geral do atendimento (Q5F) e
qualidade geral (Q6F), como também a variável estrutura física (Q2F) mostrou-se
fortemente relacionada com a qualidade geral (Q6F). Desta forma, utilizou-se o método
stepwise backward, porque ele seleciona apenas uma delas para que entre no modelo.
As demais variáveis independentes não influenciam significativamente o grau de
satisfação do turista com relação à cidade do Natal. Segue esboço gráfico dos
relacionamento encontrados.
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Figura 4-3
Resultados da análise de regressão para a variável satisfação.
Fonte: Pesquisa Direta, 2003.

4.3 Análise da fidelidade com seus fatores antecedentes
O modelo contempla também a análise da variável fidelidade com seus fatores
antecedentes. A partir da análise de regressão múltipla, na qual foi selecionada a satisfação
como variável dependente, abordou-se quais fatores que podem influenciar também a
fidelidade. Utilizando o mesmo processo, foi analisada a relação existente entre a variável
grau de fidelidade do consumidor (Q27) com as variáveis antecedentes: satisfação geral
(Q9F), preço (Q10F e Q11F), imagem (Q12, Q14 e Q15), compromisso afetivo (Q20, Q21
e Q22) e compromisso calculado (Q24D e Q25).
Repetiu-se o processo de análise de variância (ANOVA) com as variáveis
mencionadas no modelo para analisar se a variável dependente é explicada linearmente pela
variabilidade dos fatores independentes, com tabela explicativa abaixo.
Tabela 4-2
Análise de variância para a variável fidelidade.
Soma dos
Grau de
quadrados
liberdade
Regressão
185,9929207
1
Residual
216,5678901
146
Total
402,5608108
Fonte: Pesquisa Direta, 2003.
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Quadrado
médio do erro
F
185,9929207 125,38778
1,483341713

p-valor
0,000000

O resultado da ANOVA foi também bastante significativo (p-valor = 0,00000),
podendo-se inferir que existem fortes evidências de que o modelo é adequado ao estudo
proposto. Similarmente à satisfação, a fidelidade é explicada em 46,20%.
Como resultado da análise da regressão, apenas a variável imagem (Q15) obteve
relevância significativa. Observou-se também a existência de multicolinearidade entre
algumas variáveis independentes, onde se pode observar a relação direta existente entre a
variável imagem (Q15) com sentimento em ser turista (Q20) e o que seus amigos falavam
sobre a cidade do Natal (Q14).

Figura 4-4
Resultado da análise de regressão para a variável fidelidade.
Fonte: Pesquisa Direta, 2003.

Os relacionamentos apresentados no resultado da regressão, em que a variável
imagem é o principal fator que impacta a possibilidade de recompra do turista, são
embasados teoricamente pelos autores Andreassen e Lindestad (1998a), os quais afirmam
que a imagem afeta as percepções de qualidade e a fidelidade do consumidor.
Apesar de a variável (Q20) não entrar no modelo como significativa, é pertinente
mencionar sua alta correlação com a variável (Q15), pois segundo Nguyen e Leblanc
(2001), a imagem está fortemente relacionada com os atributos tangíveis e
comportamentais, os quais estão ligados com o nome da empresa, variedade de produtos,
tradição, ideologia e a qualidade transmitida por cada pessoa que participa da interação com
os consumidores.
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4.4 Conclusões
A análise descritiva dos dados sociodemográficos dos respondentes, comparada com
os valores apresentados pelo relatório dos indicadores do turismo do Rio Grande do
Norte/2002, comprova a não-existência de viés na pesquisa. As principais variáveis que nos
habilita a inferir tal afirmativa foram o local de residência, faixa etária e sexo. Existiu um
pequeno desvio com relação à variável grau de escolaridade, pois devido à pesquisa ter sido
direcionada a um público bem específico, os dados na sua totalidade não se ajustaram aos
dados do relatório dos indicadores do turismo do Rio Grande do Norte/2002, como também
ao do censo demográfico do ano de 2000 publicado pelo IBGE.
Apesar de o modelo se ajustar à medição da satisfação do consumidor, somente
44,15% de sua variância é explicada, tendo a necessidade de inserir novas variáveis
antecedentes para melhor entendê-la.
De acordo com o resultado da análise de regressão para a variável satisfação,
verifica-se que os principais fatores que influenciam o turista na sua percepção com relação
à cidade do Natal são: a estrutura física, qualidade das informações transmitidas e qualidade
geral da cidade comparada com outras cidades do Nordeste, este último tendo uma forte
relação direta e linear com a variável qualidade geral do atendimento.
Ao se analisar os relacionamentos dos fatores antecedentes à fidelidade, verificamos
que o índice de explicabilidade permaneceu baixo, ficando em 46,20%. Desta forma, como
aconteceu com a variável satisfação, há necessidade também de inserir novas variáveis.
Como resultado da análise de regressão, foi identificada a imagem como a variável que
mais influencia o turista em voltar a visitar a cidade do Natal.
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Capítulo 5
Conclusões e recomendações

Este capítulo sintetiza a dissertação, através da apresentação do resumo da
pesquisa bibliográfica e da metodologia da pesquisa de campo e seus resultados obtidos.
Faz-se também uma análise crítica do trabalho, uma avaliação das limitações, direções,
recomendações ao desenvolvimento de novos trabalhos e as consideração finais.
A estrutura está disposta em tópicos da seguinte forma: pesquisa bibliográfica,
metodologia da pesquisa, resultados da pesquisa, análise crítica do trabalho, limitações do
trabalho, direções da pesquisa, recomendações e conclusões.

5.1 Pesquisa b
ib
liográfica
As estratégias corporativas vêm mudando desde meados da década de 1990, de
forma sistemática, ao incluírem os fatores de medições da satisfação e da fidelidade dos
consumidores em suas estratégias organizacionais. Tais mudanças são oriundas da
necessidade em aprimorar seus produtos e serviços, de forma a maximizar a aceitação do
consumidor.
Segundo Vavra (1997), a satisfação do consumidor formalizada é uma ferramenta
objetiva que mede exatamente como estão os consumidores e empregados. A satisfação dos
consumidores evidencia que a organização trabalha orientada para a qualidade. Ela reflete
tanto na vida como nos valores dos consumidores, de forma que eles se tornem dispostos a
recomendar a organização para outros.
A medição da satisfação do consumidor teve início no movimento do
Gerenciamento da Qualidade Total, mas foi também explorada sob uma ótica psicossocial
pelos estudiosos de marketing. Enquanto a escola da TQM focou na aplicação mais
pragmática da satisfação através de projeto na área de produção, os profissionais de

56

marketing exploraram a psicologia da satisfação – como ela foi formada e a natureza de
seus impactos em futuros comportamentos de compra (Vavra, 1997).
A importância em se avaliar a satisfação dos consumidores se torna cada vez mais
imprescindível em nível global, de forma que foi criado o índice nacional de satisfação do
consumidor, com o propósito de medir a satisfação dos consumidores em diferentes países,
de acordo com a utilização dos modelos propostos. Segundo Johnson (2001), os modelos de
índice de satisfação definem de uma maneira geral a satisfação do consumidor como um
todo ou a evolução acumulativa da experiência de compra, podendo ser utilizado em
empresas de serviços, órgãos públicos e indústrias.
A medição da satisfação do consumidor teve início significativo com o
desenvolvimento do índice de medição sueco (Fornell, 1992), nos Estados Unidos (Fornell,
Johnson, Anderson, Cha & Bryant, 1996) e Noruega (Andreassen & Lindestad, 1998a).
Outros índices também têm sido testados na Nova Zelândia, Áustria, Korea e União
Européia.
As empresas necessitam aprender a gerar fidelidade em seus clientes, não se
limitando à obtenção da satisfação deles, pois clientes satisfeitos não se tornam
necessariamente clientes fiéis. Johnson & Fornell (1991) classificam ainda a retenção de
consumidores como o processo pelo qual atualmente os clientes estão comprando na
mesma empresa. Segundo Henry (2000), não se pode citar a fidelidade apenas pela análise
do processo de recompra, pois este se relaciona mais fortemente com outro fator: a retenção
de consumidores. Muitas empresas conseguem reter clientes devido à caracterização de um
mercado monopolista, à redução de custos objetivando aumentar as vendas e ao receio de
assumir riscos na troca de fornecedor por parte do consumidor. Todos esses fatores
impulsionam o consumidor a não trocar de fornecedor, desta forma transparecendo
erroneamente uma fidelidade.
Bolaglu (2002), ao analisar de forma racional a medição da fidelidade, diz que
existem duas dimensões (comportamento e atitude) sendo ambas de características
conceitual e prática. Alguns estudos têm demonstrado que a fidelidade do consumidor é um
conceito multidimensional envolvendo ambos elementos de comportamento (recompra) e
elementos de atitude (comprometimento). Isto é, estudando somente o comportamento, não
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se tem condições de distinguir o motivo que influenciou o consumidor a repetir o processo
de compra, podendo ser originalmente conveniência ou incentivos monetários ou se o
cliente mantém realmente uma atitude de fidelidade. Em contrapartida, estudando
unilateralmente a atitude, não há condições de saber nada sobre os efeitos competitivos e
fatores situacionais.

5.2 M
etodologia da pesquisa
Foi realizada uma pesquisa descritiva, cuja população-alvo foram os turistas que
visitaram a cidade do Natal por motivo de passeio, que se hospedaram em
hotel/pousada/apart/flat, residentes no Brasil, exceto na região Nordeste, e se utilizaram do
meio de transporte aéreo. A técnica de coleta de dados foi a entrevista, através de um
formulário estruturado baseado no novo modelo norueguês proposto. O processo de coleta
de dados ocorreu no período de 06/01/03 a 14/02/03, durante todos os dias da semana no
período vespertino, pois este é o horário com maior volume de embarques de passageiros
pertencentes à população especificada para ser pesquisada.
A metodologia utilizada se apresentou satisfatória, pois possibilitou a coleta e
análise dos dados de forma ágil e eficiente. O instrumento de coleta de dados foi bem
estruturado, de forma que possibilitou ao entrevistado a compreensão necessária ao seu
preenchimento, ocasionando assim um baixo padrão de não-respostas.
É importante mencionar algumas limitações da metodologia utilizada, tais como: (1)
O processo de coleta de dados não ter sido aleatório, pois não existia uma lista com os
nomes dos entrevistados para que fosse possível a elaboração de um sorteio, no entanto, é
salutar afirmar que os pesquisadores buscaram não influenciar na escolha do entrevistado;
(2) Não possibilidade de generalização das conclusões, devido à pesquisa abranger apenas
um segmento bastante específico de turistas que visitaram a cidade do Natal.

5.3 Resultados da pesquisa
A pesquisa foi realizada com 230 turistas, dentre os quais 31,90% residem em São
Paulo, 28,31% no Rio de Janeiro e 7,76% no Paraná. De acordo com o sexo, foi observado
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que o masculino teve uma maior presença, em torno de 52,58%. A faixa etária apresentada
com maior freqüência foi a de intervalo de 36 a 50 anos 37,04%, seguida da faixa etária de
26 a 35 anos 30,09%. Foi também observado quanto ao estado civil que 50% são casados.
O nível de escolaridade apresentou a seguinte distribuição: 3º grau completo 43,12%, pósgraduado 21,10%, 2º grau 14,22% e 1º grau 1,38% e a faixa de rendimento familiar mais
selecionada 42,72% foi a de até R$ 5.250,00.
O modelo proposto está adequado para analisar o grau de satisfação do
consumidor, no entanto, apenas 44,15% desta é mensurada. Faz-se necessário incluir novos
fatores antecedentes para elevar o nível de explicabilidade da variável satisfação.
Das variáveis independentes incluídas no modelo, mostraram-se significativas
apenas as de qualidade do ambiente físico (Q2F), qualidade das informações transmitidas
(Q4F), que apresentou o maior coeficiente de ponderação, e a qualidade da cidade do Natal
comparada com outras cidades do Nordeste (Q7F).
Analisando os relacionamentos dos fatores antecedentes à fidelidade, verificamos
que o índice de explicabilidade permaneceu baixo, ficando em 46,20%. Desta forma, como
aconteceu com a variável satisfação, há necessidade também de inserir novas variáveis.
Como resultado da análise de regressão, foi identificada a imagem como variável que mais
influencia o turista em voltar a visitar a cidade do Natal.

5.4 Análise crítica do trab
alh
o
A pesquisa bibliográfica possibilitou um bom enriquecimento teórico do tema,
através da leitura e análise de artigos científicos atuais publicados pelas mais renomadas
revistas técnicas de todo o mundo.
O presente trabalho contribuiu para o enriquecimento sobre o tema: satisfação e
fidelidade de consumidores. A pesquisa de campo, realizada no setor do turismo na cidade
do Natal, propiciou uma visão prática e realista do nosso mercado, pois a maioria dos
trabalhos analisados foi desenvolvido em outros países.
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5.5 Limitações do trabalho
É pertinente mencionar algumas limitações do trabalho, tais como:
x

Devido à necessidade de se focar uma população específica, não se faz pertinente
generalizar os resultados obtidos.

x

Não foram analisados em detalhes os fatores intrínsecos ao comportamento do
turista, como o que motiva seu processo de recompra, por não fazer parte do
objetivo da pesquisa.

5.6 Direções da pesquisa
É importante mencionar a necessidade de se realizarem novos trabalhos, tomando
como princípio as limitações citadas neste, além de outras possibilidades como:
x

Aplicar a mesma pesquisa com outras classes de turista e demais períodos turísticos;

x

Desenvolvimento de novas pesquisas com o mesmo modelo em outros segmentos
de mercado;

x

Ajustar o modelo ao mercado nacional, buscando incluir ou retirar novos
construtos, de acordo com o avanço dos estudos e pesquisas no país;

x

Conhecer, em detalhes, os fatores que influenciam a percepção da imagem do turista
da cidade do Natal;

x

Progredir nos estudos pertinente ao comportamento do consumidor, objetivando
analisar, em mais detalhes, os fatores que motivam o processo de recompra;

x

Utilizar a técnica estatística de equações estruturais para analisar com mais precisão
os efeitos do relacionamento entre os construtos analisados.

5.7 Conclusões
Percebeu-se que o modelo se ajusta à medição da satisfação do consumidor, onde
44,15% de sua variância é explicada, tendo a necessidade de inserir novas variáveis
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antecedentes para o melhor entendimento deste efeito na variável dependente. A variância
observada no trabalho ficou dentro da expectativa, pois o intervalo observado nas pesquisas
já realizadas é de 40% a 59%.
De acordo com o resultado da análise de regressão para a variável satisfação, foram
identificadas como principais fatores que influenciam o turista na sua percepção com
relação à cidade do Natal a estrutura física, qualidade das informações transmitidas e
qualidade geral da cidade comparada com outras cidades do Nordeste, este último tendo
uma forte relação direta e linear com a variável qualidade geral do atendimento.
Ao analisar os relacionamentos dos fatores antecedentes à fidelidade, verificamos
que o índice de explicabilidade permaneceu baixo, ficando em 46,20%. Desta forma, como
aconteceu com a variável satisfação, há necessidade também de inserir novas variáveis.
Como resultado da análise de regressão, foi identificada a imagem como a variável que
mais influencia o turista em voltar a visitar a cidade do Natal.

5.8 Recomendações
Concluído o trabalho, é importante mencionar algumas recomendações com base
nos resultados obtidos nesta pesquisa:
x

Recomenda-se à Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte
(SETUR) que inclua, nos seus relatórios anuais estatísticos, o índice de satisfação, o
qual seria analisado trimestralmente;

x

Desenvolver pesquisas focadas nos fatores que afetam a satisfação e a fidelidade do
turista com os vários serviços turísticos oferecidos na cidade do Natal.
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Anexo I - Instrumento de coleta de dados
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
PEP – Programa de Pós Graduação em Engenharia da Produção
Pesquisa de Satisfação e Fidelidade de Clientes – Setor Turístico
Estou realizando uma pesquisa sobre a satisfação e fidelidade do turista em relação a cidade do Natal/RN.
Esta pesquisa tem um objetivo acadêmico e faz parte de uma dissertação de mestrado do Programa de
Pós Graduação em Engenharia da Produção / UFRN.
O Sr(a) dispõem de alguns minutos para me responder algumas perguntas?
Obs.: Caso o turista seja brasileiro e não more no nordeste prossegue.
Qual o motivo da sua viagem à Natal? ___ Passeio

___ Visita a amigos/parentes

___ Congresso

___ Negócios

___ Outros.

Obs.: Caso a resposta anterior seja passeio prossegue se não agradece e tenta o próximo.

Qual o meio de hospedagem utilizado pelo(a) o sr(a)?
___ Hotel/Flat/pousada

___ Outros.

Obs.: Caso o meio de hospedagem seja Hotel/Flat/pousada prossegue senão tenta o próximo.

Q1.

Quantas vezes o Sr(a). já visitou a cidade do Natal?
Escalas

Perguntas

1
Q2.

Com relação aoambiente físico, como o Sr(a). Classifica aqualidade

1

dos itens abaixo na cidade do Natal:
Q2A

Patrimônio histórico

Q2B

Passeios

Q2C

Hotéis, flats e pousadas

Q2D

Restaurantes

Q2E

Aeroporto

Q2F

Natal em geral

Q3.

1

Como o Sr(a). avalia adisposição de ajudar das pessoas,
nos aos locais abaixo na cidade do Natal:

Q3A

Patrimônio histórico

Q3B

Passeios

Q3C

Hotéis, flats e pousadas

Q3D

Restaurantes

Q3E

Aeroporto

Q3F

Natal em geral

Q4.

1

Como o Sr(a). avalia aqualidade das informações transmitidas
nos seguintes locais abaixo na cidade do Natal:

Q4A

Patrimônio histórico

Q4B

Passeios

Q4C

Hotéis, flats e pousadas

Q4D

Restaurantes

Q4E

Aeroporto

Q4F

Natal em geral

Q5.

1

Como o Sr(a). avalia de maneira geral aqualidade do atendimento
prestado nos locais abaixo na cidade do Natal:

Q5A

Patrimônio histórico

Q5B

Passeios

Q5C

Hotéis, flats e pousadas

Q5D

Restaurantes

Q5E

Aeroporto

Q5F

Natal em geral
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Entrevistas
2
3
4

5

Q6.

1

Como o Sr(a). Classifica aqualidade em geral dos itens abaixo:

Q6A

Patrimônio histórico

Q6B

Passeios

Q6C

Hotéis, flats e pousadas

Q6D

Restaurantes

Q6E

Aeroporto

Q6F

Natal em geral

Q7.

4

Como o Sr(a). compara a qualidade dos itens abaixo visto na cidade
do Natal com outras cidades do nordeste que você conhece?

Q7A

Patrimônio histórico

Q7B

Passeios

Q7C

Hotéis, flats e pousadas

Q7D

Restaurantes

Q7E

Aeroporto

Q7F

Natal em geral

Q8.

Como o Sr(a). classifica aqualidade geral da cidade do Natal?

1

Q09.

Levando em consideração suaexperiência em viagens de turismo

2

similares a esta, qual seu grau desatisfação nos itens abaixo:
Q9A

Patrimônio histórico

Q9B

Passeios

Q9C

Hotéis, flats e pousadas

Q9D

Restaurantes

Q9E

Aeroporto

Q9F

Natal em geral

Q10.

3

Considerando a qualidade, como o Sr(a). avaliaria preço
o
pago
nos itens abaixo:

Q10A

Patrimônio histórico

Q10B

Passeios

Q10C

Hotéis, flats e pousadas

Q10D

Restaurantes

Q10E

Aeroporto

Q10F

Natal em geral

Q11.

3

Comparando com outras cidades do nordeste que você visitou,
como o Sr(a). compara ospreços pagos em Natal, com relação ao(s):

Q11A

Patrimônio histórico

Q11B

Passeios

Q11C

Hotéis, flats e pousadas

Q11D

Restaurantes

Q11E

Aeroporto

Q11F

Natal em geral

Q12.

Como o Sr(a). avalia aimagem (impressão) que você teve da cidade

4

do Natal, comparando com outras cidades do nordeste que você
conhece?
Q13.

Antes de vir a Natal, alguns amigos que já tinham visitado a cidade
falou sobre Natal?
S - Sim

|

N - Não

Obs.: Caso a resposta sejasim, favor fazer a perguntaQ14 senão
faça a questão Q15.
Q14.

Antes de vir a Natal, o que seus amigos falavam sobre a cidade?

1

Q15.

De uma maneira geral, qual a imagem que você ficou da cidade?

1
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Q16.

O Sr(a). fez alguma reclamação enquanto estava na cidade?
S - Sim
|
N - Não
Obs.: Caso a resposta sejanão, favor pular para aQ20.

Q17.

1

Como o Sr(a). avalia o tratamento dos funcionários da instituição ou
empresa diante de suas reclamações?

Q18.

Como o Sr(a). avalia de um modo geral como a empresa ou instituição

1

atendeu sua(s) reclamação(ões):
Q19.

A empresa ou instituição resolveu o problema?

5

Q20.

Qual o seu sentimento em ser um turista da cidade do Natal?

6

Q21.

Qual o seu grau de identificação(filosofia e valores) com as empresas

7

que prestaram serviços à você nesta viagem?
Q22.

8

O Sr(a). acha que as empresas que prestam serviços ao turista
se preocupa com você o quanto você se importa com elas?

Q23.

9

Você usaria uma camisa com dizeres de Natal para mostrar a todos
que você viajou e conheceu a cidade?

Q24.

10

Considerando sua percepção, como o Sr(a). avalia os
benefícios
econômicos de ter feito esta viagem a cidade do Natal e utilizado
os serviços dos itens abaixo:(custo x benefício)

Q24A

Hospedagem

Q24B

Restaurante

Q24C

Companhia aérea

Q24D

Natal em geral

Q25.

1

Qual a sua avaliação quanto alocalização da cidade do Natal em
relação as outras cidades do nordeste que você conhece?

Q26.

9

Levando em consideração esta viagem que o Sr(a). fez a cidade
do Natal, qual a possibilidade defalar bem de(os):

Q26A

Patrimônio histórico

Q26B

Passeios

Q26C

Hotéis, flats e pousadas

Q26D

Restaurantes

Q27E

Natal em geral

Q27.

9

Levando em consideração esta viagem que o Sr(a). fez a cidade
do Natal, qual a possibilidade devoltar a cidade como turista?
Obs.: Caso a resposta anterior sejamaior que 4, continua, caso seja
inferior favor pular para aQ30.

Q28.

Considerando a probabibilidade de um aumento dos custos da viagem

12

a Natal, em quantos por cento poderia ser este acréscimo para que
o Sr(a). continuasse com a opinião de voltar a Natal?
Q29.

9

Levando em consideração que o Sr(a). pretende voltar a Natal,
qual a possibilidade de voltar aos mesmo(s):

Q29A

Patrimônio histórico

Q29B

Passeios

Q29C

Hotéis, flats e pousadas

Q29D

Restaurantes

Q30.

Levando em consideração esta viagem que o Sr(a). fez a cidade do

9

Natal, qual a possibidade de recomendá-la aos amigos:
Obs.: Só responder a Q31 se a Q27 for menor que 4
Q31.

Considerando a probabibilidade de uma redução dos custos da viagem
a Natal, em quantos por cento deveria ser este desconto para que
o Sr(a). mudasse de opinião em voltar a cidade do Natal?
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Anexo III - Tabulação das variáveis sócio-demográficas
Local de residência
Amazonas
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo
Total

Freqüência
2
13
8
7
1
3
8
1
18
65
17
13
74
230

%
0,91
5,48
3,65
3,2
0,46
1,37
3,65
0,46
7,76
28,31
7,31
5,48
31,96
100

Sexo
Masculino
Feminino
Total

Freqüência
121
109
230

%
52,58
47,42
100

Classificação etária
Menos de 14 anos:
De 14 a 17 anos:
De 18 a 25 anos:
De 26 a 35 anos:
De 36 a 50 anos:
De 51 a 65 anos:
Acima de 65 anos:
Total

Freqüência
1
12
42
69
85
16
5
230

%
0,43
5,09
18,06
30,09
37,04
6,94
2,35
100

Estado civil
Solteiro:
Casado:
Separado:
Viúvo:
Outros:
Total

Freqüência
78
115
26
4
7
230

%
33,97
50
11,32
1,88
2,83
100

Grau de instrução
1º grau incompleto:
1º grau completo:
2º grau incompleto:
2º grau completo:
3º grau incompleto:
3º grau completo:
Pós graduação:
Total

Freqüência
1
3
5
33
40
99
49
230

%
0,46
1,38
2,29
14,22
17,43
43,12
21,1
100

Nível de renda familiar
Até R$ 350,00:
Até R$ 750,00:
Até R$ 1500,00:
Até R$ 2550,00:
Até R$ 5250,00:
Até R$ 10500,00:
Mais de R$ 10500,00:
Total

Freqüência
0
2
12
50
98
56
12
230

%
0
0,94
5,16
21,6
42,72
24,41
5,16
100
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1
0,523768
0,523854
0,473151
0,639183
0,378432
0,269671
0,114435
0,515078

Q2F

Q3F
0,523768
1
0,617833
0,632928
0,588346
0,401624
0,148232
-0,0078
0,48108

Q4F
0,523854
0,617833
1
0,729631
0,633949
0,508689
0,196242
0,130452
0,564971

Q5F
0,473151
0,632928
0,729631
1
0,67797
0,587737
0,218859
0,102405
0,467888

Q9F
Q10F
Q11F
Q12
Q14
Q15
Q20
Q21
Q22
Q24D
Q25
Q27

1
0,261672
0,11504
0,3742
0,241393
0,514741
0,426993
0,053047
0,044653
0,017557
0,274354
0,401931

Q9F

Q10F
0,261672
1
0,720889
0,406056
0,111378
0,285268
0,327356
0,140456
0,145499
0,24184
0,239706
0,270569

Q11F
0,11504
0,720889
1
0,426404
0,064783
0,187809
0,208592
0,096223
0,192611
0,214971
0,234131
0,200259

Q12
0,3742
0,406056
0,426404
1
0,29609
0,508944
0,317605
0,195948
0,191738
0,093966
0,259024
0,447271

Matriz de correlação dos antecedentes à fidelidade

Q2F
Q3F
Q4F
Q5F
Q6F
Q7F
Q10F
Q11F
Q9F

Matriz de correlação dos antecedentes à satisfação

Q14
0,241393
0,111378
0,064783
0,29609
1
0,632269
0,454723
0,141651
0,092678
-0,11592
0,08004
0,374171

Q6F
0,639183
0,588346
0,633949
0,677970
1
0,512265
0,170356
0,009856
0,550401

72

Q15
0,514741
0,285268
0,187809
0,508944
0,632269
1
0,685734
0,303923
0,211706
0,035941
0,335434
0,679724

Q7F
0,378432
0,401624
0,508689
0,587737
0,512265
1
0,282823
0,191882
0,522819

Q20
0,426993
0,327356
0,208592
0,317605
0,454723
0,685734
1
0,424409
0,312197
0,103095
0,298716
0,551591

Q10F
0,269671
0,148232
0,196242
0,218859
0,170356
0,282823
1
0,706721
0,246563

Q21
0,053047
0,140456
0,096223
0,195948
0,141651
0,303923
0,424409
1
0,524852
0,359618
0,319803
0,263229

Q11F
0,114435
-0,0078
0,130452
0,102405
0,009856
0,191882
0,706721
1
0,123708

Q22
0,044653
0,145499
0,192611
0,191738
0,092678
0,211706
0,312197
0,524852
1
0,3337
0,159936
0,101212

Q9F
0,515078
0,481080
0,564971
0,467888
0,550401
0,522819
0,246563
0,123708
1

Q24D
0,017557
0,24184
0,214971
0,093966
-0,11592
0,035941
0,103095
0,359618
0,3337
1
0,260643
0,025732

Anexo IV - Matrizes de correlação para as variáveis Satisfação e Fidelidade

Q25
0,274354
0,239706
0,234131
0,259024
0,08004
0,335434
0,298716
0,319803
0,159936
0,260643
1
0,300476

Q27
0,401931
0,270569
0,200259
0,447271
0,374171
0,679724
0,551591
0,263229
0,101212
0,025732
0,300476
1

