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RESUMO 

 

 

  

Transformações ocorridas no setor de telecomunicações nas últimas décadas, aliadas à 

competição motivada pelas políticas de concessões e privatizações, fomentaram, de forma 

irrefutável, o mercado mundial, causando o surgimento de uma nova realidade. Os reflexos, 

no Brasil, tornaram-se evidentes devido ao aparecimento de taxas de crescimento acentuadas, 

chegando em 2012 a apresentar uma receita operacional líquida de 128 bilhões de reais, 

colocando o país entre os cinco maiores países em relação a comunicações móveis no mundo. 

Neste contexto econômico, uma questão de crescente importância para a saúde financeira das 

empresas é a sua capacidade de reter seus clientes e transformá-los em consumidores leais. O 

aparecimento da infidelidade dos clientes nas operadoras vem gerando valores de taxas de 

desligamentos mensais em média na ordem de dois a quatro por cento, representando para a 

gestão empresarial um dos seus maiores desafios, vez que a captação de um novo cliente 

significa um dispêndio cinco vezes maior que sua retenção. Com este propósito, modelos têm 

sido desenvolvidos, por meio da modelagem de equações estruturais, para identificar as 

relações entre os diversos determinantes da lealdade dos clientes no contexto dos serviços. A 

contribuição original desta tese é o desenvolvimento de um modelo para a lealdade a partir da 

identificação de relações entre determinantes da satisfação (variáveis latentes) e da inclusão 

de atributos que determinam as percepções da qualidade de serviço para o setor de 

comunicações móveis, entre os quais: qualidade, satisfação, valor, confiança, expectativa e 

lealdade. A pesquisa de caráter quantitativo foi realizada com os clientes das operadoras por 

meio da técnica de amostragem aleatória simples, por meio de questionários estruturados. 

Como resultado o modelo proposto e as avaliações estatísticas devem possibilitar as 

operadoras concluírem que a lealdade dos clientes é diretamente influenciada pela qualidade 

técnica e operacional dos serviços oferecidos, bem como apresentar um índice de satisfação 

de comunicações móveis para o segmento. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In recent decades, changes have been occurring in the telecommunications industry, allied to 

competition driven by the policies of privatization and concessions, have fomented the world 

market irrefutably causing the emergence of a new reality. The reflections in Brazil have 

become evident due to the appearance of significant growth rates, getting in 2012 to provide a 

net operating income of 128 billion dollars, placing the country among the five major powers 

in the world in mobile communications. In this context, an issue of increasing importance to 

the financial health of companies is their ability to retain their customers, as well as turn them 

into loyal customers. The appearance of infidelity from customer operators has been 

generating monthly rates shutdowns about two to four percent per month accounting for 

business management one of its biggest challenges, since capturing a new customer has meant 

an expenditure greater than five times to retention. For this purpose, models have been 

developed by means of structural equation modeling to identify the relationships between the 

various determinants of customer loyalty in the context of services. The original contribution 

of this thesis is to develop a model for loyalty from the identification of relationships between 

determinants of satisfaction (latent variables) and the inclusion of attributes that determine the 

perceptions of service quality for the mobile communications industry, such as quality, 

satisfaction, value, trust, expectation and loyalty. It is a qualitative research which will be 

conducted with customers of operators through simple random sampling technique, using 

structured questionnaires. As a result, the proposed model and statistical evaluations should 

enable operators to conclude that customer loyalty is directly influenced by technical and 

operational quality of the services offered, as well as provide a satisfaction index for the 

mobile communication segment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Mobile Communications, Customer Satisfaction, Loyalty, Structural Equation 

Modeling, Intelligent Information Processing. 

  



ix 

 

LISTA DE TABELA 

 

 

Tabela 1.1 Percentual de clientes desligados em média por trimestre. 3 

Tabela 2.1 Grupos operando comunicações móveis no Brasil. 10 

Tabela 2.2 Síntese dos modelos pesquisados pelo mundo. 60 

Tabela 2.3 Resultados dos testes das hipóteses Gerpott 62 

Tabela 2.4 Resultados dos testes das hipóteses Kim 65 

Tabela 2.5 Resultados dos testes das hipóteses Byoungsoo 67 

Tabela 3.1 Transformações de variáveis. 88 

Tabela 3.2 Resumo dos índices de ajustamento do modelo. 100 

Tabela 4.1 Detalhamento das etapas da pesquisa. 107 

Tabela 4.2 Numero de respondentes. 107 

Tabela 4.3 Construto qualidade de serviço. 110 

Tabela 4.4 Construto satisfação do cliente. 113 

Tabela 4.5 Construto valor percebido. 115 

Tabela 4.6 Construto confiança na marca. 117 

Tabela 4.7 Construto lealdade do cliente. 120 

Tabela 4.8 Construto expectativa. 122 

Tabela 4.9 Resumo dos critérios de escolha do tamanho da amostra. 132 

Tabela 5.1 Coeficiente (K_Mardia) após a utilização das transformações de variáveis. 138 

Tabela 5.2 Análise de covariâncias. 147 

Tabela 5.3 Pesos de Regressão. 147 

Tabela 5.4 Confiabilidade Composta. 150 

Tabela 5.5 Variância Média Extraída. 151 

Tabela 5.6 Cálculo da Validade Discriminante. 152 

Tabela 5.7 Comparação dos índices de ajustes de bondade. 159 

Tabela 5.8 Teste de hipóteses do modelo. 160 

Tabela 5.9 Comparação dos índices de ajustes de bondade das amostras. 160 

Tabela 5.10 Variáveis do modelo Satisfação Móvel Ajustado. 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



x 

 

LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS 

 

Figura 1.1 Diagrama sobre o problema da pesquisa 6 

Figura 2.1 Vantagens e desvantagens quando desloca-se à linha de visibilidade do contato 

com o cliente. 16 

Figura 2.2 Detalhe do comportamento do cliente insatisfeito. 24 

Figura 2.3 Estrutura de lealdade do Cliente de Dick e Basu. 45 

Figura 2.4 Modelo Nórdico. 49 

Figura 2.5 Modelo SERVQUAL. 50 

Figura 2.6 Modelo Três Componentes. 52 

Figura 2.7 Modelo Multinível. 53 

Figura 2.8 Modelo do Índice de Satisfação do Consumidor Americano (ACSI). 54 

Figura 2.9 Modelo do Índice de Satisfação do Consumidor Europeu (ECSI). 55 

Figura 2.10 Modelo para o serviço de comunicações móveis na China. 56 

Figura 2.11 Modelo estrutural de satisfação para serviços complexos. 57 

Figura 2.12 Modelo integrado dos efeitos da qualidade percebida na satisfação. 58 

Figura 2.13Modelo de retenção desenvolvido na Alemanha. 63 

Figura 2.14 Modelo de barreiras desenvolvido na Coréia. 65 

Figura 2.15 Modelo simplificado de análise de valor desenvolvido na Coréia. 67 

Figura 2.16 Modelo de satisfação desenvolvido na China. 70 

Figura 2.17 Modelo complexo de análise de valor desenvolvido na Finlândia. 72 

Figura 2.18 Levantamento cronológico das pesquisas. 73 

Figura 3.1 Exemplo de Modelo de equações estruturais. 83 

Figura 3.2 Exemplo AFC para o Modelo do Caso Geral. 91 

Figura 4.1 Identificação dos construtos para modelo. 105 

Figura 4.2 Etapas cronológicas da pesquisa desenvolvida. 106 

Figura 4.3 Contextualização da pesquisa. 109 

Figura 4.4 Causa efeito da variável qualidade de serviço. 111 

Figura 4.5 Causa efeito da variável satisfação do cliente. 113 

Figura 4.6 Causa efeito da variável valor percebido. 115 

Figura 4.7 Causa efeito da variável confiança na marca. 118 

Figura 4.8 Causa efeito da variável lealdade do cliente. 120 

Figura 4.9 Causa efeito da variável expectativa. 122 

Figura 4.10 Concepção básica do modelo de satisfação do segmento de comunicações móveis.

 123 

Figura 4.11 Concepção do modelo estrutural de lealdade em comunicações móveis. 124 

Figura 4.12 Escolha da população de usuários de comunicações móveis do RN. 129 

Figura 4.13 Fases da coleta de dados utilizada na pesquisa de comunicações móveis. 130 

Figura 4.14 Concepção do Modelo Estrutural com as Hipóteses Satisfação Móvel. 134 

Figura 5.1 Distribuição conforme o sexo. 139 

Figura 5.2 Distribuição conforme a idade. 139 

Figura 5.3 Distribuição tempo como usuário. 140 

Figura 5.4 Distribuição do estado civil. 140 

Figura 5.5 Distribuição escolaridade. 141 

Figura 5.6 Distribuição renda familiar. 141 

Figura 5.7 Despesa média com comunicações móveis. 142 

Figura 5.8 Análise com relação à escolha da primeira opção de operadora. 142 

Figura 5.9 Análise com relação à escolha da segunda opção de operadora. 143 

Figura 5.10 Análise com a relação ao tipo de serviço. 143 



xi 

 

Figura 5.11 Análise do perfil do usuário do serviço. 144 

Figura 5.12 Análise fatorial confirmatória. 145 

Figura 5.13 Análise fatorial confirmatória padronizado. 146 

Figura 5.14 Análise fatorial confirmatória com exclusão das variáveis sugeridas pelos índices

 148 

Figura 5.15 Modelo ajustado no método de análise fatorial confirmatória. 149 

Figura 5.16 Análise modelo estrutural com duas dimensões para variável valor sugerido por 

Sweeney (2008).                                                                                                                      154 

Figura 5.17 Análise modelo ECSI – ANACOM. 155 

Figura 5.18 Análise modelo estrutural Satisfação Móvel inicial. 156 

Figura 5.19 Análise modelo estrutural Satisfação Comunicação Móvel ajustado. 157 

Figura 5.20 Modelo estrutural Satisfação Móvel final. 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 

 

LISTA DE ABREVIATURAS SIGLAS E SÍMBOLOS 
 

 

 

 

ACSI Índice de Satisfação do Consumidor Americano 

AFC Análise Fatorial Confirmatória  

ANACOM Autoridade Nacional Comunicações 

AFE Análise Fatorial Exploratória  

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações 

CADE Conselho Administrativo de Defesa Econômica  

ACSI Índice de Satisfação do Consumidor Americano 

ECSI Índice de Satisfação do Consumidor Europeu 

MEE Modelagem de Equações Estruturais  

LGT Lei Geral das Telecomunicações  

PGMU Planos Gerais de Universalização  

PGMQ Planos Gerais de Qualidade  

PGO Plano Geral de Outorgas 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

UFERSA Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

TELEBRAS Telecomunicações Brasileiras S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1 1 

1 INTRODUÇÃO 1 

1.1 PROBLEMÁTICA 2 

1.2 OBJETIVOS 3 

1.3 JUSTIFICATIVA 4 

1.4 CONTRIBUIÇÃO 5 

1.5 METODOLOGIA 5 

1.6 ESTRUTURA GERAL DO TRABALHO 7 

1.7 RESUMO DO CAPÍTULO 7 

CAPITULO 2 8 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 8 

2.1 SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS 8 

2.1.1 Descrição do Setor de Telecomunicações 9 

2.1.2 Cenário do Setor de Comunicações Móveis no Brasil 9 

2.2 QUALIDADE DE SERVIÇO 11 

2.2.1 Definição, Indicadores e Medidas de Qualidade 11 

2.2.2 Conceituação e Caracterização dos Elementos de Serviços 14 

2.2.3 Qualidade de Serviço Percebida 17 

2.2.4 Interação da Qualidade 18 

2.2.5 Qualidade Ambiente Físico 19 

2.2.6 Qualidade Técnica 19 

2.2.7 Relação Entre Qualidade de Serviço e Satisfação do Cliente 20 

2.2.8 Relação Entre Qualidade de Serviço e Valor Percebido 20 

2.3 SATISFAÇÃO 21 

2.3.1 Definição de Satisfação 21 

2.3.2 Antecedentes da Satisfação 23 

2.4 VALOR 26 

2.4.1 Definição de Valor Percebido 26 

2.4.2 Dimensões do Valor Percebido Pelos Clientes 28 

2.4.3 Relação Entre Valor Percebido Pelo Cliente e Satisfação 33 

2.4.4 Relação Entre Valor Percebido Pelo Cliente e Custo da Mudança 34 

2.5 CONFIANÇA NA MARCA 35 

2.5.1 Definição de Confiança na Marca 35 



xiv 

 

2.5.2 Confiança na Marca como Antecedente da Lealdade 38 

2.6 EXPECTATIVA 39 

2.6.1 Definição de Expectativa 39 

2.6.2 Expectativa como Antecedente das Variáveis Qualidade de Serviço, Valor 

Percebido e Confiança na Marca 40 

2.7 LEALDADE 41 

2.7.1 Definição de Lealdade 41 

2.7.2 Relação Entre Lealdade do Cliente e Antecedentes Cognitivos, Afetivos e 

Conativos 43 

2.7.3 Relação Entre Lealdade do Cliente e Valor Percebido 46 

2.7.4 Relação Entre Lealdade do Cliente e Satisfação 47 

2.7.5 Relação Entre Lealdade do Cliente e Confiança na Marca 48 

2.8 MODELOS DE QUALIDADE DE SERVIÇO 48 

2.8.1 Modelo de Qualidade Percebida 48 

2.8.2 Modelo SERVQUAL 49 

2.8.3 Modelo de Três Componentes 51 

2.8.4 Modelo Multinível 52 

2.8.5 Modelo Hierárquico Integrado 53 

2.8.6 Modelos Nacionais Utilizados Para Análise de Satisfação do Cliente 54 

2.9 MODELOS DE LEALDADE EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS 59 

2.9.1 Síntese das Pesquisas Relacionadas a Comunicações Móveis 59 

2.9.2 Modelo de Retenção na Alemanha 62 

2.9.3 Modelo de Barreiras na Coréia 64 

2.9.4 Modelo de Análise de Valor na Coréia 66 

2.9.5 Modelo de Satisfação na China 68 

2.9.6 Modelo de Análise de Valor na Finlândia 71 

2.10 RESUMO DO CAPÍTULO 74 

CAPÍTULO 3 75 

3 MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 75 

3.1 CONCEITUAÇÃO 75 

3.1.1 Definições 76 

3.1.2 Método de Análise 77 

3.1.3 Estudo de Caso Geral 78 

3.2 ELABORAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL TEÓRICO 83 

3.3 SUPOSIÇÕES ESTATÍSTICAS DO MODELO 85 

3.4 ANÁLISE DO MODELO 89 

3.5 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE AJUSTAMENTO DO MODELO 94 



xv 

 

3.6 RESUMO DO CAPÍTULO 101 

CAPÍTULO 4 102 

4 METODOLOGIA E HIPÓTESES DA PESQUISA 102 

4.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 102 

4.1.1 Metodologia 104 

4.2 CONSTRUTOS UTILIZADOS NA PESQUISA 109 

4.3 DESENVOLVIMENTO DO QUESTIONÁRIO 125 

4.3.1 Operacionalização das Variáveis de Mensuração 125 

4.3.2 Pré-teste 126 

4.3.3 Design e Layout do Questionário 127 

4.4 IDENTIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE ESCOLHA DA AMOSTRA 127 

4.4.1 Escolha da Amostra 128 

4.5 HIPÓTESES DA PESQUISA 133 

4.6 RESUMO DO CAPÍTULO 135 

CAPÍTULO 5 136 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 136 

5.1 SUPOSIÇÕES ESTATÍSTICAS 136 

5.2 PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO 138 

5.3 ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA 144 

5.3.1 Análise da Confiabilidade Composta 150 

5.3.2 Variância Média Extraída 151 

5.3.3 Validade Discriminante 152 

5.4 ANÁLISE DO MODELO ESTRUTURAL 153 

5.4.1 Avaliação das Hipóteses 153 

5.5 RESUMO DO CAPÍTULO 163 

CAPÍTULO 6 164 

6 CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES, LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 164 

6.1 LIMITAÇÕES 167 

6.2 IMPLICAÇÕES 168 

6.3 PESQUISAS FUTURAS 169 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 170 

APÊNDICE A - RESUMO REGULAMENTO SMP - RESOLUÇÃO 575 187 

APÊNDICE B - DETALHAMENTO QUESTIONÁRIO PESQUISA 198 

APÊNDICE C - VALORES ESTATÍSTICOS AMOSTRA 425 207 



xvi 

 

APÊNDICE D - RELATÓRIO SERVIÇO COMUNICAÇÕES MÓVEIS 215 

APÊNDICE E - VALORES ESTATÍSTICOS AMOSTRA FINAL 379 220 

 

 

 

 



1 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

As transformações tecnológicas das últimas décadas aliadas a um cenário formado por 

empresas de alta tecnologia caracterizam o setor de comunicações móveis ao redor do mundo. 

Novas concessões, regulamentos e as privatizações fomentaram o mercado, afetando 

sensivelmente a maneira como as pessoas se comunicam. Com isto, as empresas deste setor 

preocupam-se cada vez mais com a competitividade, área de cobertura, demanda reprimida e 

a lealdade do cliente.     

Uma questão de crescente importância para a sobrevivência das empresas é a sua 

capacidade de reter clientes, tornando-os leais às suas marcas (DEKIMPE et al., 1997; 

KERAMATI, 2011). O cliente leal constrói a empresa comprando em uma maior quantidade, 

ao pagar por um custo mais elevado e por fornecer boas referências por meio da propaganda 

positiva ao longo do tempo (GANESH et al., 2000; LIN, 2011). Seguramente, as empresas 

telefônicas perdem de 2% a 4% de seus assinantes mensalmente. Admite-se que clientes fiéis 

podem diminuir os custos das empresas em milhões. Por exemplo, no ano de 2012, 

aproximadamente 26% dos clientes de comunicações móveis das operadoras do Rio Grande 

do Norte, efetuaram a rotatividade de suas operadoras de origem, provocando uma perda 

mensal de vinte e três reais de receita média por cliente, configurando assim uma perda direta. 

Além disso, os custos associados em publicidade e na obtenção de novos clientes, se 

inseridos, aumenta ainda mais este valor. O setor de comunicações móveis no estado, conta 

atualmente com cinco milhões de clientes. Há estimativas que se poderia obter um ganho de, 

aproximadamente, dois milhões de reais por ano apenas com a redução da taxa de rotatividade 

de 25% para 18% por ano (ANATEL, 2012).  

As empresas de telefonia consideram que, após o cliente utilizar as funcionalidades e 

facilidades de uma determinada operadora, sua relação de longo prazo torna-se de 

fundamental importância para o sucesso da prestadora de serviço (SHARMA, 2000; 

GERPOTT et al., 2001; TUREL, 2006). 
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Para Oliver (2010), a definição da lealdade do cliente é: 

Um profundo compromisso de recomprar um produto/serviço 

consistentemente no futuro, causando, assim, compras repetidas da mesma 

marca ou do mesmo conjunto de marcas, independentemente de influências 

situacionais ou de esforços de marketing que teriam potencial para causar um 

comportamento de mudança. 

 

Segundo Nguyen e Leblanc (2001), a imagem corporativa, os custos (JONES et al., 

2002), a confiança (LEE, 2005; SWEENEY, 2008), a expectativa (VENKATESH, 2003) e a 

qualidade de serviço (BOLTON e DREW, 1991; AHMAD, 2010), têm efeitos significativos 

sobre a satisfação. Neste contexto, as relações entre lealdade do cliente, confiança, custos, 

expectativa e qualidade de serviço são analisados,  utilizando a modelagem de equações 

estruturais. 

Embora existam muitos fatores antecedentes que afetam a lealdade, é praticamente 

improvável encontrar um estudo que tenha examinado os efeitos de todos os fatores 

simultaneamente, em conjunto. Portanto, o objetivo inicial deste estudo é determinar os 

potenciais antecedentes da lealdade do cliente e testar as relações entre essas variáveis. 

 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

 

No contexto atual em que as mudanças tecnológicas acontecem de forma rápida e 

constante, o atendimento tradicional dos anseios dos clientes, configura-se insuficiente para a 

sobrevivência de uma empresa (DAY, 2002). O aumento dos percentuais de cancelamento por 

parte dos consumidores das operadoras de comunicações móveis, conforme pode ser 

observado na Tabela 1.1, podem causar perda de recursos como, por exemplo, tempo e 

dinheiro para aquisição de novos clientes. 
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*Churn - Termo comumente usado no meio acadêmico ou empresarial que designa a propensão que os clientes 

assumem em migrar para as empresas concorrentes 

Tabela 1.1 Percentual de clientes desligados em média por trimestre. 

 

Operadoras 

3⁰ 
Trimestre 

2011 

4⁰ 
Trimestre 

2011 

1⁰ 
Trimestre  

2012 

2⁰ 
Trimestre 

2012 

3⁰ 
Trimestre 

2012 

4⁰ 
Trimestre 

2012 

Vivo 2,9% 3,0% 2,5% 3,8% 3,5% 3,6% 

Claro 4,0% 4,1% 3,7% 3,5% 3,4% 3,7% 

TIM 3,9% 3,5% 3,5% 4,0% 4,0% 4,1% 

Oi 4,1% 3,0% 3,6% 3,5% 3,6% 4,3% 

Rotatividade Brasil 3,6% 3,5% 3,3% 3,8% 3,6% 3.9% 

Fonte: TELECO (2012) adaptada pelo autor.  

 

O problema desta pesquisa compreende a análise da lealdade como uma forma de 

diminuir os elevados índices de desligamentos mensais, causados por taxas de cancelamentos 

crescentes nos últimos anos. Segundo Khalatyan (2010), a satisfação e a lealdade do cliente 

tornaram-se um diferencial estratégico para os segmentos da economia mais competitivos, 

podendo ser uma poderosa forma de diminuir o churn*.  

. Nesta pesquisa foi identificado por meio da análise dos autores Aydin (2004), Turel 

(2006), Pihlstrom (2008) e Xin (2010), um consenso sobre a importância da lealdade de 

clientes. Já para Dong (2008), a previsão da rotatividade de clientes é baseada na suposição 

que existe uma relação de dependência entre parâmetros desconhecidos y e parâmetros de 

informação do cliente x, ou seja, existe uma distribuição de probabilidade conjunta, 

desconhecida, entre a variável dependente e a variável independente denotado por P (x, y). 

Xia Guo-en (2008), estima que uma elevada quantidade de usuários podem ser identificados,  

antes de abandonar as empresas de telecomunicações, por meio de técnicas estatísticas que 

analisem tais relações desconhecidas entre as variáveis. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as relações e os antecedentes associados à 

satisfação e lealdade do cliente no segmento de comunicações móveis no estado do Rio 

Grande do Norte, bem como desenvolver um modelo comportamental de lealdade do cliente 

para o serviço, buscando entender como o cliente percebe a qualidade dos serviços, satisfação, 

valor percebido, expectativa, confiança na marca e como isto pode afetar direta ou 
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indiretamente a lealdade. Os dados foram coletados por meio de análise dos modelos, a partir 

da resposta de questionários aplicados a uma amostra de usuários. O estudo detém-se no ano 

de 2012. 

 

O objetivo principal pode ser desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

 

- Analisar um conjunto de variáveis que possuam uma maior relevância para o estudo da 

lealdade; 

- Estabelecer uma base teórica para avaliar a importância estratégica de um modelo que 

relacione o aumento da qualidade de serviço nas percepções dos clientes para o segmento de 

comunicações móveis; 

- Propor uma abordagem para a modelagem das relações entre determinantes da lealdade 

de clientes em serviços; 

- Identificar atributos do determinante da qualidade percebida em serviços de 

comunicações móveis. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Muitas empresas, em diversos segmentos, estão realizando altos investimentos para 

reformular seus sistemas de medição de desempenho, no sentido de acompanhar melhor os 

movimentos dos clientes e adaptar as novas estratégias aos seus processos, buscando, com 

isto, uma melhor relação custo/beneficio. O segmento de telecomunicações não é diferente, 

representando um dos mais proeminentes setores da economia, respondendo atualmente por 

seis por cento do PIB nacional. O uso intensivo da tecnologia leva-o a assumir um perfil 

essencialmente globalizado. Além disso, as comunicações móveis estão ampliando a sua 

quantidade de clientes, possibilitando com isso a inserção de novos serviços e tecnologias. 

Dados da ANATEL indicam que o Brasil terminou o mês de dezembro 2012 com 261 

milhões de linhas no serviço móvel pessoal, representando uma densidade de 132,7 clientes 

de comunicações móveis por 100 habitantes. 

Diante desse cenário, identificou-se a falta de pesquisa sobre a percepção da satisfação 

dos clientes no mercado de comunicações móveis no Brasil e a inexistência de um modelo 

hierárquico para a avaliação da lealdade. Fica, assim, evidente a importância econômica do 
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assunto pesquisado, bem como a relevância do problema em relação às empresas do setor e a 

lacuna a ser preenchida. 

 

 

1.4 CONTRIBUIÇÃO  

 

 

Desenvolver novos conhecimentos acadêmicos no segmento de comunicações móveis, 

do ponto de vista teórico. Sendo assim, esta pesquisa pretende contribuir fornecendo um 

levantamento das dimensões que determinam a lealdade e satisfação dos clientes em vários 

países, referenciando estes construtos para a realidade do mercado brasileiro. Esta 

contribuição torna-se valiosa no que introduz no setor uma melhor compreensão das 

perspectivas dos clientes. Além disso, o desenvolvimento de um modelo hierárquico que 

investiga estas relações complexas entre os construtos fornece uma nova linha de pesquisa 

para o segmento, no campo de modelagem. 

Por fim, na perspectiva prática beneficiará os profissionais, fornecendo às 

organizações uma melhor compreensão do segmento, podendo os seus resultados influenciar 

na forma como os gestores praticam as suas estratégias de lealdade do cliente. 

 

 

1.5 METODOLOGIA  

 

 

Definidos os objetivos deste trabalho, torna-se necessário estabelecer e descrever 

como estes objetivos serão alcançados. Esse estudo pode ser caracterizado como pesquisa 

aplicada, pois os conhecimentos gerados contribuem para fins práticos, buscando soluções 

para problemas concretos (CERVO & BERVIAN, 2003). 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, esta tese pode ser vista como 

uma pesquisa quantitativa, pois a interpretação do fenômeno requer o uso de técnicas 

estatísticas (FACHIN, 2003). 

Em função dos objetivos, a tese envolve pesquisa exploratória, uma vez que aborda 

levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que possuem experiência prática com o 

problema pesquisado. Além disso, a tese envolve pesquisa descritiva e explicativa, que 
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objetivam o estabelecimento de relações entre variáveis, identificando os fatores que 

determinam a ocorrência dos fenômenos, fazendo uso de técnicas padronizadas como 

questionário (GIL, 2008; LAKATOS & MARCONI, 2010). 

Com base nos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados utilizados, a tese 

pode ser caracterizada como um levantamento, pois envolve a interrogação direta das pessoas, 

cujo comportamento se almeja analisar (GIL, 2008). Segundo Hair (2006), o problema da 

pesquisa pode ser particionado conforme mostra o diagrama da Figura 1.1 a seguir: 

 
Figura 1.1 Diagrama sobre o problema da pesquisa 
Fonte: Hair (2006) adaptado pelo autor. 

 

Segundo Khalatyan (2010), as pesquisas que utilizaram bases de dados das operadoras 

coletam indicadores que podem ser vistos como um subproduto do assunto pesquisado. Estas 

pesquisas que analisam o subproduto das empresas não estabelecem fundamentação para 

desenvolvimentos de modelos, pois estes parâmetros não são desenvolvidos com a finalidade 

de avaliar a previsão e gestão da rotatividade, muito menos identificar e analisar a satisfação e 

lealdade do cliente. 

Conforme exposto, identificou-se a necessidade de desenvolver um questionário 

especifico com a finalidade de coletar os dados para que a pesquisa seja embasada nas reais 

percepções dos clientes e suas análises sejam estatisticamente fundamentadas, por meio de 

equações estruturais que se alicerçam na avaliação explicativa de causa e efeito estabelecida 

entre as variáveis do modelo proposto.  

 

Cancelamento 
do Serviço 

Análise de Dados 
Primários 

Identificação das 
Causas / Motivos 

Modelagem de 
Equações Estruturais 

Análise de Dados 
Secundários 
(Operadoras) 

Identificação do 
Usuário 

Métodos de Análise de 
Regressão Múltipla  

Métodos de Análise de 
Variáveis 

Independentes  
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1.6 ESTRUTURA GERAL DO TRABALHO 

 

 

Esta tese está organizada do seguinte modo: Inicialmente, no capítulo 2 expõe-se uma 

visão geral do serviço de comunicações móveis, detalhando o cenário do setor de 

comunicações móveis no Brasil, para em seguida detalhar as variáveis: qualidade de serviço, 

valor percebido, satisfação, confiança na marca e expectativa, todas antecedentes da dimensão 

lealdade do cliente e os seus relacionamentos, neste contexto, identificam-se assim, os 

principais modelos de lealdade em comunicações móveis utilizado no mundo. No capítulo 3, 

define-se a metodologia com a modelagem a ser aplicada, o tipo de coleta de dados, as 

hipóteses da pesquisa e os seus testes específicos. No capítulo 4, descrevem-se as análises dos 

resultados por meio das suposições estatísticas, análise sócio demográfico, análise fatorial 

confirmatória e a análise estrutural do modelo. As conclusões, no capítulo 5, sendo os 

resultados discutidos do ponto de vista teórico com seus possíveis impactos tecnológicos e 

econômicos, bem como as limitações e recomendações e as proposições de trabalhos futuros.  

 

 

1.7 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

 

Este capítulo apresentou um resumo das transformações no setor de telecomunicações 

no Brasil, desde o processo de privatização, como também, destacou o segmento de 

comunicações móveis, exemplificando os seus índices de taxa de rotatividade. 

Em seguida foram apresentados valores aceitáveis da taxa de rotatividade no mercado 

mundial de comunicações móveis em torno de 2,2% ao mês, o que evidencia o problema da 

perda ou rotatividade de usuários no mercado brasileiro, que atualmente apresenta valores 

sessenta por cento superiores quando comparado ao mercado mundial de comunicações 

móveis. Por fim, um resumo dos objetivos, justificativas e metodologia da pesquisa. 
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CAPITULO 2   

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS 

 

 

O setor de telecomunicações no Brasil vem passando por mudanças a partir do final 

dos anos 1990, época em que os serviços foram regulamentados pelo ministério das 

comunicações. Identifica-se como marco inicial o ano de 1995, quando foi instituída a 

Emenda Constitucional que quebrou o monopólio da exploração dos serviços de 

telecomunicações e permitiu a sua exploração por empresas privadas. Em 1996, foi instituída 

a lei mínima, criando todo o arcabouço regulatório. A Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 

criou a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), organismo regulador 

independente, que tem o objetivo de conduzir o processo de concessões e competição, sendo 

assim, o órgão responsável pelo desenvolvimento dos planos gerais de universalização 

(PGMU) e qualidade (PGMQ) dos serviços, nos termos da Lei Geral de Telecomunicações 

(LTG). Em abril de 1998, foi estabelecido o Plano Geral de Outorgas (PGO), dividindo o 

território brasileiro em quatro regiões, sendo que estas regiões foram subdivididas em setores. 

Em julho de 1998, o sistema TELEBRAS foi privatizado e, a partir do início do ano de 2000, 

entraram em operação as empresas concorrentes, que atuam nas mesmas áreas das 

concessionárias de telefonia fixa. Após o ano de 2002, as operadoras de telecomunicações que 

alcançaram os objetivos de universalização de serviços estabelecidos pela ANATEL, foram 

autorizadas a operar o serviço de comunicações móveis e estender suas operações para as 

demais regiões do País. 
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2.1.1 Descrição do Setor de Telecomunicações 

 

 

O setor emprega milhares de pessoas de forma direta e indireta tendo um elevado 

potencial de lucro. Um processo que vem provocando mudanças no setor é a convergência 

tecnológica, em que empresas de diferentes setores econômicos começam a disputar o mesmo 

mercado, trazendo discussões sobre a evolução do cenário competitivo, já tendo sido, 

inclusive, abordado em reunião do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

A convergência tecnológica pode acontecer por meio de diferentes processos e diferentes 

níveis, podendo-se considerar as seguintes formas: 

 

 Convergência setorial ou genérica – fusão entre os setores de telecomunicações, 

informática, audiovisual e radiodifusão; 

 Convergência entre serviços – os mesmos serviços são oferecidos por diferentes redes 

(telefonia fixa, banda larga e TV), formando o triple play, ou, se considerar a 

comunicações móveis, quadruple play; 

 Convergência entre redes – Uma mesma rede oferece diferentes serviços; 

 Convergência entre terminais – o mesmo acesso ao usuário suporta diferentes 

serviços. 

 

 

2.1.2 Cenário do Setor de Comunicações Móveis no Brasil 

 

 

O serviço permite a comunicação entre aparelhos móveis ou entre um aparelho móvel 

e um aparelho fixo, bem como, apresenta-se como uma alternativa viável para a transmissão 

de dados e vídeo. Pela resolução, é definido como o serviço de comunicações móvel terrestre 

de interesse coletivo, que possibilita a comunicação entre estações móveis e de estações 

móveis para outras estações sendo regulamentado pela resolução numero 447 de agosto de 

2007. No Brasil, quatro grandes grupos de operadoras de comunicações móveis prestam 

serviço e representam atualmente noventa e nove por cento (99%) do segmento de mercado 

brasileiro, conforme evolução ilustrada na Tabela 2.1 a seguir: 
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Tabela 2.1 Grupos operando comunicações móveis no Brasil. 

 
Operadora 

Celulares 

(Milhares) 

2008 

Celulares 

(Milhares) 

2009 

Celulares 

(Milhares) 

2010 

Celulares 

(Milhares) 

2011 

Celulares 

(Milhares) 

2012 

Penetração 

Mercado 

2012 

1ª Vivo 44.945 51.744 60.293 62.061 76.806 29,67% 

2ª Tim 36.416 41.115 51.028 52.849 69.447 26,81% 

3ª Claro 38.731 44.401 51.638 53.438 63.447 24,51% 

4ª Oi 29.993 36.054 39.273 41.443 48.376 18,69% 

Total  150.641 173.959 202.944 210.510 258.861 99 %  

Fonte: ANATEL adaptada pelo autor. 

 

No ano de 2010, a mudança mais expressiva no serviço móvel foi a retirada da 

Portugal Telecom do grupo de controle acionário da Vivo e sua consequente entrada no grupo 

Oi. Como resultado dessas operações, a Telefônica se tornou a única controladora do grupo 

Vivo e a Portugal Telecom tornou-se acionista no grupo de controle da Oi. 

Para operacionalizar esta situação, a ANATEL condicionou a aprovação deste 

movimento à disponibilização, pela Vivo, de infraestrutura para contribuir com a 

interiorização da rede de educação e pesquisa avançada em São Paulo, mediante cessão de 

capacidade de transmissão em alta velocidade, para uso não comercial pela Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa (RNP). Esse compromisso deve ser concretizado pela Vivo por meio de 

convênio a ser firmado entre a empresa e a RNP, com a participação da ANATEL.  

Por fim, em maio de 2012 a ANATEL aprovou o Regulamento de Gestão da 

Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQ-SMP, que altera o Regulamento do 

Serviço Móvel Pessoal – SMP, aprovado pela Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007, este 

novo regulamento estabelece as metas de qualidade, critérios de avaliação, obtenção de dados 

e acompanhamento da qualidade das Prestadoras do Serviço Móvel Pessoal – SMP (conforme 

consta no resumo do apêndice A).  

 

http://www.teleco.com.br/Operadoras/Vivo.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/Tim.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/TAmericas.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/Oi.asp


11 

 

 

2.2 QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

 

2.2.1 Definição, Indicadores e Medidas de Qualidade 

 

 

Segundo Ahmad (2010), a qualidade de Serviço é geralmente considerada como a 

percepção do cliente sobre a superioridade ou inferioridade relativa aos serviços executados 

pelas operadoras. Tsoukatos & Rand (2006; CHAU & KAO, 2009) consideraram ainda que as 

dimensões de serviço possam influenciar na avaliação do cliente, conforme as suas intenções 

para selecionar o fornecedor de serviços.  

Grigoroudis e Sistos (2010) afirmam que a excelência na qualidade de serviço de uma 

empresa leva a obter clientes leais. Kim et al. (2004) concluíram que os serviços de melhor 

qualidade afetam a satisfação dos clientes e, finalmente, formam clientes leais para o futuro. 

Clientes leais apresentam maiores taxas de retenção, gastam uma parcela maior de suas 

receitas na operadora de serviço e são mais propensos a recomendar a outros a se tornarem 

clientes da empresa (KEININGHAM, et al. 2010). Uma pesquisa tendo como amostra uma 

parte da população de Cingapura, identificou uma relação positiva entre a qualidade do 

serviço e a satisfação do cliente e a posterior retenção (LAI et al., 2009). Isso confirma a 

hipótese que a lealdade dos clientes é adquirida por meio da confiança no prestador de serviço 

pelos compromissos realizados com qualidade.  

Para obtenção da qualidade, destaca-se a importância dos indicadores de qualidade, 

tendo em vista o papel decisivo por eles assumido, em face dos processos de globalização, da 

abertura dos mercados e da consequente competição entre organizações (CORRÊA, 2008). Os 

indicadores de qualidade e as medidas que fazem parte do universo da gestão da qualidade, 

possibilitam o incessante aprimoramento das prestadoras de serviço, que a todo instante são 

impelidas a alterar suas sistemáticas e procedimentos na tentativa de atender a satisfação 

desejada do cliente (FITZSIMMONS et al., 2011). 

Atualmente, a gestão de qualidade abrange uma visão macro das prestadoras de 

serviço, influenciando, com isto, o modo de pensar e de agir. Qualidade não significa apenas o 

controle do serviço prestado. A qualidade intrínseca, associada a serviços, encontra-se ligada 

ao uso de ferramentas e métodos de gestão. Num sentido mais amplo, o conceito de qualidade 
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passou a significar modelo de gerenciamento que busca a eficiência para a total satisfação das 

necessidades dos clientes. 

Os avanços nas últimas duas décadas transformaram os conceitos tradicionais sobre 

prestação de serviço em conceitos obsoletos. As empresas não conseguem mais vantagens 

competitivas sustentáveis apenas com a rápida locação de ativos físicos e novas tecnologias. 

Sendo, assim, necessário entender e gerenciar eficientemente todos os recursos (KAPLAN & 

NORTON, 2010). 

Para garantir a eficiência na gestão, necessita-se obter uma base de medidas de 

Qualidade de Serviço (Q&S). Essas medidas devem ser usadas para avaliar todos os tipos de 

serviços. Nesse contexto estão inclusos os serviços de comunicação nas suas diversas áreas 

(telefonia fixa, dados e comunicações móveis). Pesquisas demonstram que indicadores cada 

vez mais operacionais e significativamente úteis são responsáveis pelas decisões dos gestores. 

Sendo, com isto, necessário refletir a forma como o cliente visualiza o serviço prestado pela 

empresa.  

Nos últimos anos, diversas pesquisas têm considerado a importância de analisar a 

qualidade do serviço percebida pelos clientes externos das organizações. No entanto, as 

organizações industriais não prescindem da avaliação de desempenho dos serviços internos 

como um meio para a melhoria contínua dos seus processos. Por isso, alguns pesquisadores 

têm sugerido a utilização de instrumentos, geralmente utilizados para mensuração da 

qualidade por clientes externos na avaliação dos serviços (SALOMI et al., 2005). 

A avaliação da qualidade dos serviços é um fator abstrato e complexo, em função das 

suas características de intangibilidade, heterogeneidade e da inseparabilidade da produção e 

consumo (MARGEM, 2005), ao contrário da manufatura, cuja qualidade dos produtos pode 

ser avaliada de forma objetiva. A qualidade dos serviços é avaliada por meio da comparação 

entre as expectativas prévias do cliente e sua real percepção, o que se denomina qualidade 

percebida dos serviços. 

A partir do momento em que a competição entre as organizações aumenta, o cliente 

torna-se cada vez mais exigente e crítico em relação aos serviços prestados (GONÇALVES & 

FREITAS, 2009). Ou seja, os padrões de qualidade de atendimento estabelecidos pelo 

mercado estão cada vez mais severos. Devido às características intrínsecas aos serviços, um 

modelo de gerenciamento visando a excelência em serviços pode ser composto por três 
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elementos fortemente relacionados, no qual o cliente é considerado como peça fundamental 

para o sucesso empresarial:  

 Foco do serviço: consiste nos procedimentos e ações que devem ser planejados e 

criados para que retratem os reais desejos e necessidades do cliente; 

 Funcionários: são todos os colaboradores pertencentes à organização que, uma vez 

conhecido o foco do serviço, devem estar preparados para realizá-los; 

 Suporte técnico: nesse aspecto estão inclusos os sistemas, técnicas e procedimentos 

que auxiliam a prestação dos serviços. 

A adaptabilidade à competição das operadoras de comunicações móveis pode permitir 

vislumbrar oportunidades e ameaças, constituindo um atalho seguro para a excelência, com a 

utilização de uma matriz intelectual acumulada por outras organizações, evitando os erros e 

armadilhas do caminho (SHIN & KIM, 2008). Reduzindo-se o número de falhas 

potencialmente prejudiciais ao bom andamento dos serviços, mediante uma atuação proativa 

junto as suas principais causas, estar-se-á diminuindo o número de reprogramações e, por 

conseguinte, reduzindo os custos. Salienta-se, que em alguns setores, ainda prevalece a 

insensibilidade dos engenheiros em relação aos clientes (usuário de serviço) e que a única 

forma de se tentar resgatar o papel do gestor em seu exercício do poder voltado para a 

cidadania, é a qualidade nos serviços. 

Após essas definições de medidas e com a finalidade de melhorar o serviço prestado 

ao cliente, as empresas passaram a questionar: 

 

 O que poderá ser feito para melhorar a satisfação do usuário?  

 Os usuários podem encontrar alguma mudança na qualidade intrínseca, procurando 

ver o valor do serviço prestado? 

 As expectativas dos usuários estão sendo atendidas e superadas? 

 Quais atitudes tornam na percepção do usuário uma marca confiável? 

  

De uma forma geral, os indicadores têm a função de dar subsídios aos pesquisadores e 

especialistas com o objetivo de medir e avaliar a satisfação e a qualidade, sendo assim, 

utilizados para realizar ações com o propósito de resolver as distorções e identificar 

possibilidade de melhoria na qualidade de serviço. 
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2.2.2 Conceituação e Caracterização dos Elementos de Serviços 

 

 

Atribui-se a Taylor (1911), a sistematização do estudo e análise do trabalho, o que se 

tornaria mais tarde a área de gestão de operações. Taylor (1911), estabeleceu princípios que 

passaram a ser conhecidos como os princípios da administração científica, sistematizando 

técnicas e princípios que, em seu conjunto, contribuíram para o aumento substancial dos 

níveis de eficiência da indústria no século XX. 

Nas empresas modernas, apenas os princípios de Taylor associados às ações de 

intercambialidade de peças introduzidos por Ford, não são capazes de fazer uma organização 

se avultar em um ambiente com valores competitivos. No momento atual as operadoras 

oferecerem valores diferenciados aos clientes. Esses são comumente formados por parcelas de 

serviço e produtos.  O gestor de operações tem que gerenciar tanto a parte de serviço, como 

gerenciar a parte do produto físico, pois o cliente entende a empresa fornecedora como uma 

geradora de soluções para as suas necessidades.  

 Tradicionalmente, os autores colocam três principais diferenças entre produto e 

serviço: 

 

 Simultaneidade; 

 Intangibilidade;  

 Presença do cliente no processo de produção. 

 

A simultaneidade caracteriza-se pelo fato da inseparabilidade do serviço com a 

produção, ou seja, os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente, sendo 

dificultado o gerenciamento e controle da qualidade. Dessa forma, não há uma qualidade pré-

produzida para ser controlada com antecedência, isto é, antes do serviço ser consumido. 

Para Grönroos (2009) existem duas situações distintas em relação à visibilidade do 

cliente em função do serviço consumido. Uma das situações é que o cliente permanece 

presente enquanto consome o serviço (ex: cabeleireiro). A outra situação ocorre quando da 

entrega de bens, apenas parte do processo de produção do serviço é vivenciado e, portanto, 

consumido simultaneamente pelo cliente. Entretanto é importante compreender que a parte de 

produção visível é a que vai influenciar a perspectiva do cliente. 
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Outro aspecto importante é a intangibilidade dos serviços. Salienta Corrêa (2008), que 

uma implicação da intangibilidade maior ou menor dos serviços, encontra-se na maior ou 

menor facilidade com que se avalia a qualidade do pacote de valor a ser recebido. Essa 

característica faz com que o serviço seja de difícil avaliação em sua qualidade. 

Ao se afirmar que no setor de prestação de serviço, o cliente tem um nível de contato 

com os aspectos do processo produtivo, obrigatoriamente, não significa que ele tem contato 

com todo o processo produtivo. O grau de contato que o cliente tem com o processo depende 

muito da sua interação e extensão com o processo da empresa, variando também em relação 

ao tempo de contato e que tipo de contato se estabelecerá. 

As atividades que pertencem ao processo de prestação de serviço que ocorrem com a 

participação ativa do cliente podem ser definidas como atividades de linhas de frente ou 

atividades de alto contato (CORRÊA, 2008; TINOCO, 2011). 

Nem sempre as pessoas ou os recursos podem ser divididos como de linhas de frente 

ou retaguarda, porém tem-se conseguido vantagens competitivas em usar essa classificação, 

pois as variáveis que influenciam na gestão dos serviços podem ser identificadas. A seguir 

algumas dessas variáveis: 

 

 Estocabilidade;  

 Intensidade e extensão da interação no contato com o cliente; 

 Objetivação possível na avaliação do desempenho. 

 

Segundo Téboul (2002), um serviço não consumido é um serviço perdido. Salientam 

que as atividades de linhas de frente tendem a ter um baixo grau de estocabilidade, maiores 

níveis de intensidade com o cliente, bem como o serviço tende a ter um alto grau de 

subjetividade, sendo nessas variáveis que se encontram as maiores complexidades, 

tradicionalmente associadas aos serviços.     

O gestor do processo é responsável por outro aspecto importante para avaliação da 

qualidade de linhas de frente. Ele determina a linha de visibilidade, ou seja, define a linha que 

separa o que o cliente tem contato, do que o cliente não tem contato. Existem serviços que 

estão deslocando a sua linha de visibilidade para a esquerda, para reduzir as atividades de 

linhas de frente e com isto trabalham com níveis menores de variabilidade e incertezas, tem 

mais controle sobre a operação, e assim atingem níveis mais altos de eficiência e maiores 
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reduções de custos. Por outro lado, há operações que resolvem aumentar a área de contato 

com os clientes, deslocando sua linha de visibilidade para a direita, aumentando os benefícios 

e custos decorrentes (CORRÊA, 2008).  

 A seguir a Figura 2.1 ilustra as possíveis vantagens e desvantagens de se deslocar a 

linha de visibilidade para aumentar ou diminuir a área de contato com o cliente. 

  

 
Figura 2.1 Vantagens e desvantagens quando desloca-se à linha de visibilidade do contato 

com o cliente. 
Fonte: Adaptado pelo autor de (CORRÊA, 2008).
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2.2.3 Qualidade de Serviço Percebida  

 

 

Proporcionar um elevado nível de qualidade de serviço é importante  

para os prestadores de serviços como um diferencial estratégico e competitivo em relação aos 

seus concorrentes (BHARATI & BERG, 2005; YOO & PARK, 2007).  

Zeithaml & Parasuraman (2004) descreveram a qualidade do serviço como o grau de 

discrepância entre as expectativas dos clientes e suas percepções. Segundo Kemp (2005), a 

qualidade do serviço tem duas subdimensões: a confiabilidade e a receptividade. De acordo 

com Parasuraman et al. (1988), a qualidade de serviço inclui cinco dimensões: confiabilidade, 

tangibilidade, capacidade de resposta, garantia e empatia, proporcionando com isto, uma 

elevada quantidade de pesquisas que demonstram a validade e a confiabilidade dessas 

medidas para a qualidade de serviço percebida (VICKERY e DROGE, 2011).  

Existem três teorias concorrentes sobre as ligações da qualidade do serviço, o 

atendimento e a satisfação do cliente: a qualidade de serviço é um antecedente da satisfação, a 

qualidade do serviço é o indicador de satisfação e os dois construtos são intercambiáveis 

(KASSIM & ABDULLAH, 2008). Ainda segundo estes autores, apesar do desacordo, a 

alegação de que os clientes podem tomar atitudes ou ações após a utilização dos serviços tem 

sido apoiada por muitas pesquisas. Shin e Kim (2008) argumentaram que a qualidade de 

serviço é o sentimento da eficiência relativa de um consumidor em relação ao serviço 

prestado. Estes autores pesquisaram sobre a relação entre a qualidade do serviço e a satisfação 

do cliente.  

Segundo Deng et al. (2010), a relação entre estes dois construtos baseia-se na alegação 

de que a qualidade de serviço percebida é um antecedente da satisfação do cliente. 

Pesquisadores afirmam que a qualidade de serviço percebida é cognitiva e, assim, precede a 

satisfação (OLIVER, 2010). Estudos empíricos confirmaram que um nível maior de qualidade 

de serviço está relacionado a um nível mais elevado de satisfação do cliente (BRADY & 

ROBERTSON, 2001; YANG, WU, e WANG, 2009). Anteriormente Zeithaml & 

Parasuraman (2004), já haviam afirmado que, na percepção do cliente, a qualidade de serviço 

é o principal fator antecessor da satisfação.  

Elevados níveis de qualidade de serviço percebida podem atrair novos clientes e 

desenvolver barreiras de lealdade, no sentido de reter clientes existentes, atraindo inclusive 

novos clientes dos concorrentes, cujo diferencial na variável qualidade de serviço não é 
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percebida (BABAKUS, BIENSTOCK & SCOTTER, 2004). Pesquisas relacionam a 

qualidade dos serviços percebida e a satisfação dos clientes, não somente com as intenções de 

recompra dos consumidores, mas também com relação à retenção desses clientes e com o 

desempenho financeiro das operadoras (SCHNEIDER & WHITE, 2004; OLIVER, 2010).  

Diante deste cenário, é fundamental para as empresas de serviços aproximarem-se do 

cliente, conhecer suas necessidades, expectativas e identificar os atributos que afetam a sua 

percepção de qualidade e satisfação com o serviço oferecido. No segmento da comunicações 

móveis, quando os clientes percebem a qualidade do serviço de um provedor, elevam os seus 

níveis de satisfação e seus graus de lealdade com os provedores dos serviços. 

A qualidade do serviço e a satisfação do cliente são construtos relacionados entre si, 

mas diferentes (OLIVER, 2010). A qualidade de serviço percebida é definida como a 

avaliação do cliente em relação à sua expectativa geral do serviço (SCHNEIDER & WHITE, 

2004), corroborando com as pesquisas anteriores, o modelo de Turel (2011), coloca a 

dimensão expectativa como a variável antecedente das variáveis, valor percebido, qualidade 

de serviço e satisfação. Entretanto, para Oliver (2010), a satisfação do cliente é vista como 

uma resposta emocional associada a uma experiência de consumo. As pesquisas demonstram 

que a qualidade percebida é um determinante importante da satisfação do cliente (CHIOU & 

DROGE, 2006; MARTIN et al., 2008; VLACHOS; VRECHOPOULOS, 2008; LIANG, 

2009; LU e ZHANG, 2009; OLIVER, 2010). 

Segundo o exposto, a qualidade de serviço tem, como consequência, a satisfação do 

cliente, ou seja, se o cliente tem suas expectativas atendidas irá formar uma avaliação positiva 

da qualidade de serviço percebida, enquanto a variável expectativa apresenta-se como 

antecedente da qualidade do serviço. 

 

 

2.2.4 Interação da Qualidade  

 

 

As interações entre clientes e funcionários que ocorrem durante a entrega do serviço 

impactam nas percepções globais dos clientes em relação à qualidade de serviço (BRADY & 

CRONIN, 2001). Apesar do fato de que os serviços de comunicação móveis podem envolver 

menores interações interpessoais quando comparado a outros tipos de serviços, tais como 

serviços de hotel ou restaurante, a literatura sugere que as interações interpessoais entre 
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prestadores de serviços de comunicações móveis e os seus clientes têm um impacto 

significativo sobre a percepção da qualidade do serviço pelos clientes (LU et al., 2009; LAI et 

al., 2007; LIM et al., 2006; WANG et al., 2004; KIM et al., 2004). Segundo Lai et al. (2007), 

se os funcionários das prestadoras de serviços de comunicações móveis são educados, ocorre 

um impacto favorável sobre a percepção dos clientes em relação à qualidade de serviço 

prestado. 

 

 

2.2.5 Qualidade Ambiente Físico 

 

 

Segundo Bitner (1992), o ambiente físico em que o processo de entrega de serviço 

ocorre tem um impacto notável na percepção da qualidade do serviço dos clientes, a despeito 

do fato de que os serviços são caracterizados pela intangibilidade. Para Dabbolkar et al. 

(1996), os aspectos físicos são semelhantes à dimensão palpável do SERVQUAL, mas que os 

aspectos físicos têm um significado mais amplo. Já os resultados de Wang et al. (2004) e Lai 

et al., (2007) mostram que o ambiente da loja, suas instalações físicas visualmente atraentes e 

a apresentação dos empregados se estão bem vestidos e arrumados, têm um impacto 

significativo sobre a percepção da qualidade serviço dos clientes nas operadoras de telefonia 

na China. 

 

 

2.2.6 Qualidade Técnica  

 

 

A Qualidade técnica é o que os clientes recebem após as interações comprador – 

vendedor serem finalizadas no processo de prestação de serviços (GRÖNROOS, 1984). Brady 

e Cronin (2001) sugerem que existe impacto significante nas percepções da qualidade técnica 

pelo cliente em relação a avaliações gerais de qualidade do serviço. Para Lim et al. (2006), a 

qualidade técnica associada às informações referentes às contas de forma precisa e 

compreensível, tem um impacto significativo sobre a percepção geral da qualidade de serviço 

dos clientes de comunicações móveis nos Estados Unidos. Além disso, Wang et al. (2004) 
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mostrou que a qualidade técnica, com que os prestadores de serviços de comunicações móveis 

executam seus serviços nos prazos prometidos exerce impacto sobre a percepção de qualidade 

de serviço dos clientes no mercado de comunicações móveis da China. 

 

 

2.2.7 Relação Entre Qualidade de Serviço e Satisfação do Cliente 

 

 

Cronin e Taylor (2002) sugerem que existe uma confusão na literatura quanto às 

pesquisas relacionam à satisfação do cliente e à qualidade de serviço. Atualmente duas 

interpretações opostas são aceitas. A primeira sugere que um elevado nível de satisfação do 

cliente leva a um elevado nível de qualidade de serviço percebida (BOLTON & DREW, 

1991; BITNER, 1992), enquanto a alternativa mais aceita sugere que um nível elevado de 

qualidade técnica percebida leva à satisfação do cliente, tornando, consequentemente, 

elevados níveis de percepção da qualidade de serviço geral (CLEMES et al., 2007; DAGGER 

et al., 2007; CRONIN & TAYLOR, 2002; FORNELL et al., 1996; PARASURAMAN et al., 

1988). 

Kim et al. (2004) pesquisaram a relação que existe entre a qualidade do serviço 

percebida pelo cliente e a satisfação do cliente no mercado de comunicações móveis coreana 

demonstram que a qualidade do serviço percebida pelo usuário tem um impacto positivo na 

satisfação. 

 

 

2.2.8 Relação Entre Qualidade de Serviço e Valor Percebido 

 

 

Segundo Pihlstrom et al. (2009), a qualidade de serviço percebida pelo cliente tem 

uma influência significativa na percepção de valor que o cliente aceita pagar pelo serviço. A 

teoria da utilidade argumenta que existe uma clara relação entre o valor aceito pelo cliente e a 

qualidade de serviço percebida, se o cliente analisa que o valor a ser pago é equivalente ao 

nível de qualidade recebida, então sente-se satisfeito com a compra. Essa relação existe 

porque os consumidores costumam comprar pacotes de atributos que, juntos, representam um 

nível de qualidade do serviço que é oferecido por uma empresa em um determinado nível de 
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preços, em vez de apenas comprar serviços individualmente (LANCASTER, 1971; CLEMES 

et al., 2010). Segundo Bojanic (2006) a qualidade do serviço é um dos principais 

determinantes do valor percebido pelo cliente. Para Ostrom e Iacobucci (2005) os fatores 

como preço, nível de qualidade, simpatia no atendimento pessoal, bem como o grau de 

personalização do serviço são os determinantes mais essenciais para o valor percebido. 

Pesquisas revelaram a existência de uma relação positiva, de causalidade entre a 

qualidade de serviço e o valor percebido (LAI et al., 2009; CHI et al., 2008; LIM et al., 2006; 

WANG et al., 2004; SWEENEY et al., 1999; BOLTON e DREW, 1991). Segundo Bolton e 

Drew (1991), os clientes que estão satisfeitos com a qualidade de serviço avaliam 

positivamente os valores praticados pelos serviços telefônicos nos Estados Unidos. 

Além disso, Lai et al. (2009) e Wang et al. (2004), demonstram que, empiricamente, a 

qualidade de serviço tem um impacto positivo na avaliação da variável valor percebido no 

segmento de comunicações móveis da China. 

 

 

2.3 SATISFAÇÃO 

 

 

2.3.1 Definição de Satisfação 

 

 

A Satisfação do cliente tem como uma das definições, simbolizar o estado resultante 

entre a emoção gerada em torno da expectativa e o sentimento prévio do consumidor em 

relação à experiência de consumo (OLIVER, 2010). É muitas vezes considerado como um 

determinante na intenção de recompra (LIAO, PALVIA & CHEN, 2009) e na lealdade dos 

clientes (CHIOU & DROGE, 2006), sendo, assim, um dos tópicos de pesquisa mais 

importantes na área de comunicações móveis (AU, NGAI, & CHENG, 2009). Se o 

consumidor tiver boas experiências de uso do serviço ou produto ao longo do tempo, elas 

representam a este cliente a sensação positiva de sua satisfação atendida. 

Zeithaml & Parasuraman, (2004) e Deng (2010) definem satisfação como uma 

avaliação feita pelo cliente com respeito a um produto ou serviço que atingiu as suas próprias 

necessidades e expectativas. Segundo Baraniuk (2009), a procura pela satisfação do cliente é 

abordada na literatura como uma das variáveis principais na influência positiva do cliente e na 
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comunicação boca-a-boca, sendo assim, uma das dimensões principais que se relacionam aos 

modelos de lealdade. 

Segundo Grigoroudis e Sistos (2010), a satisfação dos clientes é um dos temas mais 

importantes relativos à manutenção e prosperidade das organizações empresariais, sendo 

classificada em dois tipos: a satisfação específica e a satisfação geral. As dimensões 

intrínsecas referem-se à avaliação da satisfação do cliente após uma experiência específica de 

compra, já a satisfação geral significa o sentimento em relação à confiança na marca, baseado 

em seus sentimentos e suas experiências anteriores (JOHNSON ET AL., 2001). A partir 

dessas descrições, pode-se analisar a satisfação geral como uma combinação de todas as 

satisfações anteriores e transações específicas (JONES, 2002). O serviço de comunicações 

móveis pode ser identificado como uma forma de atender às necessidades de mobilidade e 

comunicação do mundo moderno. Sendo assim, envolvem os sentimentos transacionais de 

satisfação do cliente. Para Varnali et al. (2010), somente as pesquisas para avaliação de 

satisfação nas transações específicas fornecerão estreitas fronteiras conceituais. 

Uma vez que a satisfação do cliente reflete o seu grau de sentimento positivo para com 

um fornecedor de serviços, num determinado contexto de comunicações móveis, é importante 

para os prestadores de serviço entender a visão do cliente de seus serviços e posteriormente 

desenvolver um modelo de satisfação, tornando-se assim, essencial identificar uma relação 

entre um alto nível de satisfação e o seu possível impacto sobre a lealdade do cliente 

(MOSAHAD, 2010).  

Segundo Bateson & Hoffman (2003) e Tinoco (2011), as vantagens mais importantes 

da medida da satisfação do cliente podem ser resumidos em: melhoria na comunicação com o 

cliente; análise dos serviços prestados com a interpretação das expectativas; identificação dos 

pontos críticos que devem ser melhorados; e os pontos fortes mais importantes. Obtem-se 

assim, três razões fundamentais para justificar a satisfação do cliente: 

 

1) Custo de novos clientes versus clientes antigos: as mudanças no mercado estão 

contribuindo para que o valor de se obter novos clientes seja maior do que o de 

manter clientes antigos.  

2) Demanda competitiva por satisfação: devido ao crescimento da concorrência dos 

mercados e ao surgimento de novas escolhas para os clientes, aumenta a 

importância de gestão da satisfação para as empresas que buscam níveis de 

retenção ou lealdade. 
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3) Valor do ciclo de vida dos clientes: a retenção de clientes para uma empresa pode 

aumentar a lucratividade em função de sua permanência. 

A análise da satisfação do cliente de serviços diferencia a natureza intangível dos 

serviços, tornando assim complexa a avaliação geral de suas características e especificações 

(BITRAN e LOJO, 1993; TINOCO, 2011). 

 

 

2.3.2 Antecedentes da Satisfação 

 

 

 Apesar de pesquisas enfatizarem especial atenção sobre a satisfação do cliente dos 

serviços de comunicação, um modelo ideal, que traduza a lealdade dos clientes para com o 

serviço em função da sua satisfação ainda não foi identificado. Porém, de uma forma geral, 

pesquisadores têm representado as possíveis variáveis que afetam a satisfação no segmento de 

comunicações móveis. A seguir são elencados vários países e os seus respectivos 

pesquisadores: Alemanha (GERPOTT, RAMS, e SCHINDLER, 2001), China (LAI, 

GRIFFIN e BABIN, 2009; LU, ZHANG e WANG, 2009; LAI, HUTCHINSON, LI e BAI, 

2007; WANG ET AL., 2004), Coréia do Sul (KIM, PARK e JEONG, 2004), Estados Unidos 

(LIM, WIDDOWS e PARK, 2006), França (LEE, LEE e FEICK, 2001), Hong Kong (WOO e 

FOCK, 1999), Taiwan (CHI, YEH e JANG, 2008) e Turquia (AYDIN & ÖZER, 2005; 

AHMAD, 2010): 

 

 

a) Expectativas 

 

 

Para Fornell et al. (2006), as expectativas representam o conjunto das experiências 

adquiridas pelos consumidores, por meio de propaganda e pela sua percepção da capacidade 

do fornecedor em proporcionar produtos ou serviços de qualidade no futuro, indicando assim, 

as expectativas como crenças sobre os atributos ou desempenho de um produto ou serviço.  

Entretanto, a desconfirmação é produzida pela discrepância entre as expectativas anteriores e 

o desempenho real do produto percebido pelo cliente (CHURCHILL et al., 1982; TINOCO, 
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2011). Quando o desempenho percebido é igual às expectativas, há uma confirmação 

geradora de indiferença, quando é superior às expectativas, existe uma confirmação positiva 

ou afirmação geradora de satisfação e quando é inferior, ocorre uma confirmação negativa ou 

desconfirmação que torna-se geradora de insatisfação.  

Segundo Day (2002), o comportamento gerado pela insatisfação pode produzir uma 

ação ou não, conforme detalhado na Figura 2.2 a seguir: 

 

 
Figura 2.2 Detalhe do comportamento do cliente insatisfeito. 
Fonte: Day (2002) adaptada pelo autor. 

 

 

b) Qualidade de Serviço Percebida 

 

 

Fornell et al. (2006) e Tinoco (2011), definem a qualidade de serviço percebida como 

a avaliação de uma experiência recente de consumo em nível de setor ou segmento produtivo. 

Segundo estes autores, a qualidade de serviço percebida pode ser chamada também de 

desempenho percebido. Já para Bacchiocchi (2011), a qualidade percebida pode ser definida 

como os julgamentos do consumidor sobre a excelência ou superioridade global do produto. 
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c) Valor  

 

 

O valor é definido como o nível percebido da qualidade do produto em relação ao 

preço pago (FORNELL et al., 2006). Segundo Anderson & Srinivasan (2003), valor é uma 

variável agregada que reflete a percepção de todos os atributos da qualidade como uma 

função do valor. Para Bei et al. (2001), define o valor pago (do ponto de vista do consumidor) 

como aquilo do qual se renuncia ou que é sacrificado na obtenção de um produto. Quando o 

cliente percebe que o valor de um produto ou serviço é razoável, ele se sente satisfeito e 

manifesta sua intenção de repetir a compra. Por outro lado, se o consumidor sente que seu 

sacrifício não vale a pena, ele pode não repetir a compra, mesmo que esteja satisfeito com a 

qualidade do produto ou serviço. Além disso, a relação inversa da satisfação do consumidor 

sobre o valor, também pode ser constatada, na medida em que um aumento na satisfação 

diminui o impacto negativo de um aumento no valor (HOMBURG et al., 2005). 

 

 

d) Confiança na Marca 

 

 

Segundo Anderson & Srinivasan (2003), a confiança na marca estabelece as 

percepções sobre uma organização que é fixada na memória do consumidor. A conduta ética 

de uma empresa pode ter um impacto significativo sobre as percepções que o público tem dela 

e sobre as decisões de ser ou não cliente. Em muitos casos, a confiança na marca corporativa 

relaciona-se não com o produto principal oferecido, mas com alguma outra ação que 

desempenha (SHETH et al., 2001). 

Segundo Oliver (2010), a modelagem do processo de formação da satisfação do 

cliente tem surgido por meio de diversas dimensões que relacionam as atitudes e 

comportamentos dos clientes seguindo os construtos: expectativas, qualidade de serviço 

percebida, desejos pessoais, emoções, valor, confiança na marca, estão entre os principais 

fatores envolvidos no processo de lealdade dos clientes e, desta forma, são denominados, 

comumente, de determinantes ou antecedentes da satisfação.  
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2.4 VALOR 

 

 

2.4.1 Definição de Valor Percebido 

 

 

Segundo Bei et al. (2006) e Pihlstrom et al. (2009), o conceito de valor pode ser 

associado à obrigação decorrente da renúncia ou do sacrifício realizado na obtenção de um 

produto ou serviço. Quando o cliente avalia que o valor de um produto ou serviço é razoável, 

ele se sente satisfeito e as incertezas e os riscos que aparecem ao longo do tempo com a 

efetuação da compra, diminuem. Especialmente nos serviços cujos clientes preferem uma 

operadora em detrimento aos seus concorrentes, a percepção de valor existe porque a 

satisfação e outras variáveis podem não ser avaliadas corretamente, antes da compra 

(BARANIUK, 2009).  

O valor percebido é uma variável multidimensional que consiste em vários aspectos, 

destacando-se: conveniência, monetária, emocional, social, condicional e epistêmica. Esta 

forma multidimensional do valor é especialmente identificada no serviço de comunicações 

móveis, cujos resultados das pesquisas indicam que o valor percebido deve incluir a hora e o 

local em que ocorre o processo de serviço (HEINONEN, 2004).  

Na literatura, as variáveis associadas aos valores da mudança são geralmente 

identificadas como barreiras que evitam que o cliente efetue a mudança de operadora (LEE, 

2005; SHI, 2010). Essas barreiras podem ser consolidadas pelas empresas como uma forma de 

reter clientes, mas, à medida que os clientes obtêm informações sobre as suas alternativas, as 

barreiras de mudança enfraquecem e caem drasticamente (BLATTBERG, GETZ e THOMAS, 

2001). No setor de comunicações móveis a portabilidade numérica pode ser identificada como 

uma barreira de mudança. Sendo assim, os custos percebidos da mudança fornecem para as 

empresas um nível de poder que estas têm sobre a possibilidade de recompra dos clientes. 

Segundo Klemperer (1987) e Deng (2010), as barreiras podem ser consideradas um recurso da 

empresa. Entretanto, Bacchiocchi (2011), conceitua que estas barreiras não são definitivas, 

podendo se constituir em uma vantagem competitiva arriscada na busca de aumento da 

lealdade dos clientes. 

Sharma (2000) e Aydin et al. (2004) identificaram na percepção de valor os custos 

associados à mudança, denominados “one-time”, que os clientes enfrentam quando mudam de 
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um produto ou serviço para outro. Além da percepção de valor mensurável, como o funcional, 

emocional, social e monetário, os custos da mudança podem também influenciar no tempo e 

no esforço psicológico envolvido no enfrentamento da incerteza de lidar com um novo serviço 

(DENG, 2010). Assim, os valores da mudança são parcialmente específicos (SHY, 2002). Por 

esta razão, valores associados à mudança podem ser identificados como um esforço 

impeditivo para que os clientes abandonem uma marca pela empresa rival. O custo econômico 

ou financeiro da mudança é um valor irrecuperável que aparece quando o cliente altera o seu 

hábito de consumo, como por exemplo, os custos de encerramento de uma linha com uma 

operadora de telefonia e os valores da aquisição de uma nova conta (KIM, 2004; SHI, 2010).  

Para melhor entendimento da variável valor percebido pelo cliente, faz-se necessário o 

entendimento do processo de compra, segundo Etzel et al. (2001) e Pihlstrom (2009), o 

processo de compra pode ser dividido em fases: 

 

 Reconhecimento das necessidades; 

 Busca de informações; 

 Avaliação das alternativas; 

 Decisão de comprar; 

 Comportamento pós-compra. 

Se um consumidor reconhece a necessidade de mudar de operadora, ele buscará 

informações das outras operadoras em relação a diferentes critérios, como área de cobertura, o 

faturamento, atendimento ao cliente, serviços de valor agregado, avaliará as alternativas, 

inclusive os valores associados à mudança para decidir contratar um novo serviço.  

Um cliente que obtém as informações, com a finalidade de diminuir sua ansiedade 

sobre uma possível decisão de compra errada, vai utilizar todas as suas experiências anteriores 

de compras. Este fenômeno é conhecido como "dissonância cognitiva da pós-compra" 

(ETZEL et al., 2001; TINOCO, 2006; LIU et al., 2011). Neste processo, se o cliente desejar 

trocar de operadora, ele irá comparar as opções das operadoras existentes e identificará a que 

melhor lhe atenda. Portanto, valores atrativos correspondem a uma alternativa para captação 

de novos clientes. Assim, os clientes que querem diminuir a dissonância cognitiva preferem 

marcas confiáveis que tenham boas referências ou eles já tenham usado anteriormente (KIM, 

2004). 

Setores da economia com valores de mudança são geralmente caracterizados por 

possuírem consumidores leais, pois se observa que os consumidores efetuam várias compras 

de uma mesma marca, mesmo depois de identificar concorrentes com valores 
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economicamente mais viáveis. Uma consequência importante de se ter consumidores leais é a 

capacidade das empresas em praticar valores acima dos custos marginais (SHY, 2002). 

No caso de setores em que se evidencia o custo da mudança, quando não existe a 

possibilidade do cliente em continuar com o mesmo número após a mudança (portabilidade 

numérica) os clientes decidem permanecer com o serviço. Assim, ele exibe uma fidelidade à 

operadora e perenizam as suas compras (KIM, 2004). Além desta forma forçada de lealdade, 

existe uma forma voluntária, que os clientes são sensíveis aos atributos de um serviço, tais 

como a qualidade, a sua sensibilidade a custos tendem a diminuir (ERDEM e SWAIT, 2004; 

AYDIN, 2004; BACCHIOCCHI, 2011).  

Por estas razões, o valor percebido é identificado com um fator que influencia 

diretamente a sensibilidade do cliente e assim influencia a satisfação e lealdade (BURNHAM 

et al., 2003). 

 

 

2.4.2  Dimensões do Valor Percebido Pelos Clientes  

 

 

Segundo Sheth et al. (2001) e Pihlstrom (2009), o valor é percebido em cinco 

dimensões: funcional, emocional, social, epistêmico e condicional. Entretanto, mesmo que as 

dimensões de valor permaneçam as mesmas, com a exceção para o valor funcional, algumas 

modificações foram necessárias para adaptar essas medidas ao valor percebido para uso no 

contexto das comunicações móveis.  

Sweeney et al. (2008), argumenta que o valor funcional tem duas sub dimensões: valor 

monetário e valor da conveniência, que devem ser medidos separadamente. Dimensões 

diferentes têm diferentes papéis na decisão do usuário. Por exemplo, o valor funcional e o 

valor emocional determinam se o cliente deseja utilizar este serviço ou de outra operadora, 

sendo o valor emocional fundamental na utilização do serviço selecionado. A seguir o 

detalhamento das dimensões dos valores: 
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a) Valor Funcional 

 

  

Representam valores derivados do cumprimento eficaz de tarefas. Muitas vezes, ele se 

relaciona com o valor monetário (LIU, 2011). Na literatura o comportamento do consumidor, 

associado ao cumprimento de tarefas eficientes, também tem sido relacionado com a 

conveniência, disponibilidade ou facilidade de uso do serviço (HOLBROOK, 2010). Neste 

contexto, os atendimentos eletrônicos, self service e serviços de comunicações móveis, são 

muitas vezes percebidos como uma opção mais cômoda de serviços interpessoais, pois 

permitem a economia de tempo e dinheiro (YI-FEI, 2011). O valor conveniência é um atrativo 

importante para usar o serviço de comunicações móveis, além do cumprimento de tarefas 

cotidianas (ANCKAR e D'INCAU, 2002; BACCHIOCCHI, 2011). Assim, nas pesquisas os 

aspectos funcionais podem ser representados por questões associadas às dimensões de valor 

monetário e de conveniência. 

 

  

 Valor Monetário - Para Deng (2010), o valor monetário significa o quanto o serviço de 

comunicações móveis é considerado satisfatório em relação ao seu custo, tempo ou 

esforço despendido no uso. Este fator não pode ser ignorado, devido à sua importância 

econômica com relação ao seu uso. No Brasil, a fim de ampliar a participação no 

mercado, as operadoras de serviços de comunicações móveis fazem estratégias de preços 

competitivos. Por exemplo, a operadora de comunicações móveis Oi cobra taxas apenas 

pelo tráfego da rede GPRS. Se os clientes perceberem que essas promoções são 

competitivas, eles terão o valor monetário satisfeito. Sendo assim, os clientes 

permanecerão leais à operadora e provavelmente mais satisfeitos com o serviço prestado. 

Sendo assim, a satisfação do cliente pode ser prevista, a partir do valor de consumo, ou 

seja, quanto mais consome provavelmente cliente mais satisfeito. Segundo Pihlstrom 

(2009), existe uma relação positiva entre o valor monetário e a lealdade. 

 

 

 Valor de Conveniência - Representa a facilidade e a velocidade de alcançar um objetivo 

de forma eficiente, poupando tempo e esforço (ANDERSON & SRINIVASAN, 2003). O 

Valor de Conveniência tem sido considerado uma motivação para usar os serviços de 
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comunicações móveis (ANCKAR & D'INCAU, 2002). Corroborando neste contexto, 

Rintamäki et al. (2006), postula a importância do valor conveniência. Segundo Pihlstrom 

(2009) existe uma relação positiva entre o valor conveniência, a intenção de recompra e a 

satisfação do cliente. Entretanto, segundo Van Der Heijden (2004), esta dimensão de valor 

não encontra a mesma importância no mundo do entretenimento, onde os valores mais 

importantes são os valore monetário e o epistêmico.  

 

 

b) Valor Emocional 

 

 

É adquirido quando um produto ou serviço desperta sentimentos afetivos do cliente 

(SWEENEY, 2008; LIU, 2011). Os serviços associados a jogos ou diversão se beneficiam 

utilizando o valor emocional (HOLBROOK, 2010). O prazer e a diversão são relatados nas 

pesquisas como um dos motivos dos clientes usarem os serviços de comunicações móveis. 

Além disso, o uso da tecnologia como tal, muitas vezes provoca sentimentos positivos, 

independentemente do serviço utilizado (PIHLSTROM, 2009). Para o serviço de 

comunicações móveis, estes sentimentos estão relacionados à satisfação das necessidades 

mentais ou psicológicas dos clientes. Ao usar o serviço, os clientes poderão alcançar prazer e 

diversão. O valor emocional surge por meio da diversão, ou de experiências agradáveis de 

utilização do serviço (HOLBROOK, 2010). A utilização de alguns serviços de comunicações 

móveis podem fazer as pessoas se sentirem bem, relaxadas e sintam prazer. O valor 

emocional é pesquisado como a dimensão que influencia o uso do conteúdo da informação 

móvel, como o valor hedônico é derivado da interação com a tecnologia (SHARMA et al., 

2000). No entanto, os resultados de Sánchez-Franco e Roldán (2005) e Van der Heijden 

(2004) em um ambiente de acesso da rede mundial de dados (Internet) apoiaram a hipótese de 

que o valor emocional influencia mais fortemente as intenções de compra nos serviços, em 

comparação com os valores utilitários. Espera-se também que, quanto maior o valor do ganho 

emocional, maior será o valor que os clientes estão dispostos a pagar, e mais provavelmente a 

propaganda positiva boca a boca, ou seja, para Sánchez-Franco e Roldán (2005) e Van der 

Heijden (2004), existe uma relação positiva entre o valor emocional e a lealdade. 
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c) Valor Social  

 

 

Refere-se à aprovação social e à melhoria da autoimagem entre outros indivíduos 

(PIHLSTROM, 2009). Para Sweeney (2008), o valor social é associado à importância da 

reputação social na forma de autoestima. Pesquisas também enfatizam as teorias sobre moda, 

status e sociabilidade que se relacionam com aspectos semelhantes ao valor social, indicando 

que o uso de serviços de comunicações móveis pode ser uma forma de expressar a 

personalidade, status e imagem em um contexto público (LEUNG e WEI, 2000). Segundo 

Sweeney (2008), o valor social é definido como a utilidade derivada da capacidade do produto 

para melhorar o autoconceito social. Assim, o valor social deriva, principalmente, do uso do 

produto ou serviço, por meio do seu compartilhamento com outros (SWEENEY, 2008 ). Com 

o valor social, espera-se que tenha uma maior influência sobre o uso dos serviços de 

entretenimento, como eles são frequentemente utilizados em um ambiente social que envolve 

a influência interpessoal (SULLIVAN & DRENNAN, 2005). Segundo Pihlstrom (2009), a 

influência do valor social sobre as intenções de recompra, é maior em serviço de 

entretenimento ou em situações de apelo social. Tornando importante a motivação do uso do 

serviço. Para Deng (2010) o valor social é definido como o beneficio que os usuários podem 

sentir quando eles estão conectados a outros.  

 

 

d) Valor Epistêmico 

 

 

Refere-se à busca por novidade, curiosidade ou adquirir conhecimento. A principal 

razão para a compra pode ser a curiosidade sobre um novo produto ou serviço (SWEENEY, 

2008). A procura pela novidade e variedade também têm sido sugeridos para acionar a busca 

por produtos ou serviços. No entanto, a nova tecnologia é muitas vezes adquirida pelo cliente 

sem uma verdadeira análise de sua necessidade funcional e, portanto, pode ser usado 

raramente, depois do término do efeito novidade. Segundo Deng (2010), os clientes que são 

motivados por valores epistêmicos, muitas vezes voltam para os seus padrões de consumo 

regular, depois de satisfazer sua necessidade de mudança. Portanto, a novidade é 

frequentemente fornecida como uma razão para tentar novos serviços, mas alguns resultados 
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de pesquisas indicam que os aspectos novidade podem influenciar negativamente o valor 

percebido e também indiretamente as intenções comportamentais (DUMAN & MATTILA, 

2005). No entanto, a novidade é percebida como curiosidade, positiva a criação e interesse em 

novos produtos e serviços. Na literatura, a busca por novidade também tem sido referido 

como um comportamento experimental, que implica na aquisição de novas tecnologias, por 

exemplo, navegar na Internet sem um objetivo específico em mente (NOVAK, HOFFMAN & 

DUHACHEK, 2003). Assim, a busca de novidades é a hipótese mais relevante quando as 

pessoas procuram benefícios associados ao prazer do uso (hedônicos), ao invés de benefícios 

utilitários (DUMAN & MATTILA, 2005; COTTE et al., 2006). Segundo Pihlstrom (2009), 

espera-se que o efeito do valor epistêmico seja mais forte para os usuários de serviços de 

entretenimento em todas as categorias de valor.  

 

 

e) Valor Condicional 

 

 

Exprime o valor dependente da condição de tempo e lugar, sendo significante apenas 

em determinados contextos ou situações (HOLBROOK, 2010). O valor condicional 

desenvolvido, é, sob certas circunstâncias, depende do tempo, localização, social e o ambiente 

tecnológico, ou o estado mental do usuário. Estas situações podem depender da estação do 

ano, ou seja, sazonais, uma vez que revelam na vida eventos ou situações de emergência. 

Segundo Holbrook (2010), o valor condicional depende do contexto em que o valor é 

avaliado, ocorrendo apenas dentro de uma situação específica. Liu (2011) define o valor 

condicional percebido pelo cliente, como sendo o resultado de uma avaliação feita por um 

único cliente do produto ou serviço em um determinado contexto, baseado nos seus valores 

subjacentes. No entanto, a conceituação de valor condicional ou uso situacional, muitas vezes 

se relacionam com experiências de consumo tradicionais em determinados eventos. Assim, o 

valor condicional é definido como o valor existente em um contexto específico, cuja 

informação caracteriza uma situação relacionada com a interação entre clientes, aplicações e 

os resultados no ambiente em volta.  

Para efeito do modelo proposto, privilegia-se o valor funcional do serviço de 

comunicações móveis, debatendo, a seguir, a importância do valor percebido do serviço pelo 

cliente.   
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2.4.3 Relação Entre Valor Percebido Pelo Cliente e Satisfação 

 

 

Rust e Oliver (1994) argumentam que o valor percebido, bem como a qualidade 

percebida pelo cliente, é um caminho para a satisfação. Evidências empíricas indicam que o 

valor percebido é um dos fatores determinantes da satisfação do cliente (LAI et al., 2009; 

TUNG, 2004; WANG et al., 2004; CRONIN et al., 2000; FORNELL et al., 1996). Segundo 

Cronin et al. (2000), o valor percebido é um antecedente significativo da satisfação no setor 

de prestação de serviços, como em planos de saúde, fast food e entretenimento.  

Segundo Wang et al. (2004) e Lai et al. (2009), evidências empíricas suportam a tese 

de que o valor percebido influencia positivamente a satisfação no segmento de comunicações 

móveis da China. O valor percebido não deve ser associado apenas aos custos monetários e 

sim a todos os custos que o consumidor incorre quando alterna de um prestador de serviço 

para outro (LEE, 2005; YI-FEI, 2011). Sendo assim, podem ser associadas à perda de tempo, 

esforço gasto em aprender e a perdas psicológicas, envolvidas para enfrentar a incerteza de 

lidar com um novo prestador de serviços. Mudanças podem ser identificadas como barreiras 

erguidas pelas operadoras de serviços, e assim, funcionam como um mecanismo para 

melhorar a fidelidade do cliente (LAI, 2009).  

De acordo com Burnham (2003) e Sweeney (2008), as variedades dos valores de 

transferência podem ser simplificadas em três tipos: processuais, financeiros e relacionais. 

Valores processuais de mudança incluem, principalmente, os riscos de avaliação, instalação e 

aprendizagem; os valores financeiros associados à mudança envolvem a perda de benefícios e 

perda monetária; valores relacionais contêm as perdas de relacionamento pessoal e as perdas 

de relacionamento da marca (BURNHAM et al., 2003).  

Para Fornell (2006), os valores associados à mudança enfraquecem a sensibilidade dos 

clientes ao preço, enquanto que a satisfação do serviço impede que os clientes sintam-se 

atraídos pelas marcas concorrentes (KLEMPERER, 1987; PIHLSTROM, 2009). 

Especificamente, se for aumentando a percepção do cliente sobre os riscos de mudar para 

outros fornecedores, evidenciando o problema na construção de um novo relacionamento e as 

possíveis dificuldades em usar um serviço alternativo, consequentemente aumentará a 

probabilidade de manter o relacionamento com o prestador de serviços atual. Segundo Aydin 

et al. (2005) e Ahmad (2010), a relação entre a variável valor percebido e a satisfação do 
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cliente indicam que, a percepção de valor é um fator importante na lealdade do cliente para o 

serviço de comunicações móveis.  

Segundo Wang et al. (2006), o valor percebido também pode ser definido como sendo 

o valor conveniência percebido pelo cliente associado à avaliação do desempenho esperado 

do produto ou serviço, tendo um efeito direto sobre a lealdade e um efeito indireto na 

satisfação. A satisfação é o nível de sentimento de uma pessoa, resultante da comparação do 

desempenho de um serviço ou produto, em relação ao seu valor conveniência. Um cliente 

pode, em função das suas expectativas e da qualidade percebida pelo serviço prestado, 

experimentar três níveis diferentes de satisfação, expectativas muito longe de serem atendidas, 

expectativas atendidas e excedidas (KOTLER, 1996; GRIGOROUDIS e SISTOS, 2010).  

Um cliente para quem as expectativas com relação ao valor conveniência são 

atendidas, é um cliente meramente satisfeito, não voltará necessariamente e não é um agente 

de marketing. Porém, um cliente para quem a empresa tenha excedido as suas expectativas, 

esse sim, é um consumidor leal e na maioria das vezes, se torna um entusiasmado “vendedor” 

(CORRÊA, 2008). A alta satisfação ou encanto gera uma afinidade emocional com a marca e 

isto gera uma grande lealdade dos consumidores (LEE, 2005; SWEENEY, 2008; LIU, 2011). 

O modelo tradicional de qualidade prioriza a qualidade percebida pelo cliente para a 

sua satisfação (PARASURAMAN et al., 1988; TUREL et al., 2006). Entretanto Sharma e 

Patterson (2000), afirmam que os clientes tendem a perceber um alto nível de risco a respeito 

de um novo prestador de serviços que nunca utilizou, reforçando o valor percebido pelo 

serviço da operadora que utiliza. Segundo Pihlstrom (2009), o valor percebido deve ter uma 

influência positiva sobre a dimensão lealdade, ou seja, o cliente torna-se leal quando avalia 

que o valor despendido com a sua saída não justifica a perda de tempo o esforço gasto em 

aprender e as perdas psicológicas associadas à mudança.  

 

 

2.4.4 Relação Entre Valor Percebido Pelo Cliente e Custo da Mudança 

 

  

Fodness & Murray (2007) descrevem os custos de mudança como perdas potenciais 

percebidos pelo cliente ao trocar prestadores de serviços, tais como perdas financeiras com o 

desempenho ou social, psicológica e relacionadas à segurança.  
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Já para Caruana (2004), os custos de mudança podem ser monetários ou não 

monetários. Burnham, Frels, e Mahajan (2003) especificaram três tipos de custos de mudança: 

processuais, financeiros e custos relacionais da mudança que envolve desconforto psicológico 

ou emocional, devido à perda de identidade e da quebra de ligações. 

Lee & Cunningham (2001, pg.41) sugerem que os custos de mudança, na visão de 

clientes no mercado das comunicações móveis, incluem os custos de tempo e esforço de 

buscar informações sobre os preços, benefícios e níveis de serviço diferentes dos provedores. 

Os autores também argumentam que os custos da mudança se tornam importantes quando 

alguns dos prestadores por meio da livre concorrência viabilizam alternativas. O custo da 

mudança não é um fator a ser analisado em mercados monopolista, porque os clientes não 

podem mudar seu fornecedor de serviços (LEE & CUNNINGHAM, 2001). 

 Neste contexto, os custos associados à mudança de número podem ser identificados 

como barreiras para mitigar a sensibilidade dos usuários de comunicações móveis em efetuar 

a mudança de operadora. Esta barreira foi excluída do segmento de comunicações móveis no 

Brasil com a regulamentação da portabilidade em 2008, e mesmo assim, conforme o apêndice 

D, a quantidade de clientes que utilizaram esta facilidade do início da portabilidade até janeiro 

de 2013, foram aproximadamente de onze milhões de números, podendo ser considerado um 

valor baixo. 

 

 

2.5 CONFIANÇA NA MARCA 

 

 
2.5.1 Definição de Confiança na Marca 

 

 

A confiança ocorre quando uma parte acredita que as ações de outra parte resultarão 

em situações benéficas para si mesmo (ANDERSON & SRINIVASAN, 2003). Por 

conseguinte, para confiar em uma marca, os clientes devem perceber a qualidade como sendo 

um fator positivo. Confiança tem sido reconhecida como um importante papel na relação que 

afeta o compromisso do cliente com a marca e assim a lealdade do cliente (SWEENEY, 

2008). Sendo assim, quando uma parte confia em outra, é provável que desenvolva alguma 

forma de intenção comportamental, propícia em relação à outra parte. Portanto, quando um 
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cliente confia em uma marca, significa que ele tem uma intenção afirmativa de adquirir a 

marca (LEE, 2005).  

Neste contexto, a confiança trabalha na preservação do relacionamento, por meio da 

cooperação de troca entre parceiros, resiste a atraentes alternativas de curto prazo em favor de 

benefícios esperados em longo prazo, na permanência com os parceiros já existentes. Mesmo 

o usuário sendo prudente, quando confia na marca, assume potencialmente ações de alto risco 

devido à crença de que seus parceiros não agirão de forma oportunista (ERDEM et al., 2004). 

Assim, afirma-se que há uma associação positiva entre a confiança em uma empresa e a 

lealdade de clientes (SWAIT et al., 2007). 

Segundo Lafferty (2007), a construção da confiança envolve um processo calculado, 

baseado na capacidade de uma parte em continuar a cumprir as suas obrigações e na 

estimativa dos custos versus benefícios em permanecer no relacionamento. Portanto, para 

confiar em uma marca, os clientes devem não só perceber os resultados benéficos, mas 

também acreditar que estes resultados positivos continuarão no futuro. Em consequência, a 

confiança na marca deve afetar positivamente a lealdade do cliente. 

  A confiança reflete a credibilidade e afeta a lealdade à marca de longo prazo, 

reduzindo a percepção de risco associada aos comportamentos oportunistas por parte da 

empresa (SWEENEY, 2008). Especificamente, a confiança reduz a incerteza em um ambiente 

em que os consumidores sentem-se vulneráveis, uma vez que eles sabem que podem contar 

com a marca (SWAIT et al., 2007). Quando o cliente confia na operadora, reduzem-se as 

incertezas associadas aos serviços que foram entregues anteriormente ou que estão ainda a ser 

entregues. A redução das incertezas associada à operadora aumenta relativamente à incerteza 

diante aos concorrentes e, assim, diminui a possibilidade da rotatividade. 

A confiança na marca tem sido frequentemente fonte de pesquisas relacionadas aos 

serviços de comunicações móveis. Segundo Grabner-Krauter e Kaluscha (2003), a confiança 

pode ser identificada por dois motivadores: a convicção de confiar e a intenção de confiar. A 

convicção de confiar refere-se a percepções dos usuários aos atributos de prestadores de 

serviços, incluindo a capacidade, a integridade e a tolerância dos fornecedores. Entretanto, a 

intenção de confiar descreve a disposição ou intenção de submeter-se ao prestador de serviço. 

Portanto, as intenções de confiar incluem o uso do serviço uma única vez ou continuamente.  

As características dos serviços efetuados por meio de comércio eletrônico e de 

comunicações móveis levam o cliente a ter a sensação de não controlar completamente à 

execução do acordo comercial. Assim, é necessário para que o cliente confie na prestadora de 
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serviços, que a empresa não tenha um comportamento injusto e oportunista (GEFEN, 2003). 

Visto como um fator relevante para a construção e manutenção de relacionamentos, a 

confiança é parte principal do sucesso do comércio eletrônico (LEE, 2005), bem como do 

setor de comunicações móveis (SIAU & SHEN, 2003). No relacionamento com a operadora 

do serviço, os utilizadores de comunicações móveis devem fornecer informações pessoais, a 

fim de tornarem-se usuários. Na experiência de uso, se os clientes não percebem nenhum 

risco ou situações inesperadas que possam prejudicá-los na sua comunicação ou utilização do 

serviço, ocorre assim o início da construção da confiança. Quando um cliente confia em um 

provedor de serviços, desenvolve uma expectativa positiva e, consequentemente, aumenta a 

satisfação e a sua lealdade para com o fornecedor (KASSIM & ABDULLAH, 2008). De um 

modo geral, se um consumidor não confia no fornecedor, com base em experiências 

anteriores, provavelmente causará o sentimento de insatisfação com esse provedor. Segundo 

Kim, Ferrin, & Rao (2009), a confiança afeta a satisfação de longo prazo. Quando um 

sentimento do cliente de confiar no provedor é atendido, sua satisfação será reforçada ao 

longo do tempo (CHIOU & DROGE, 2006).  

Por outro lado, ganhar a confiança do cliente é um dos principais contribuintes para a 

lealdade. Uma vez que a confiança pode reduzir o risco no relacionamento cliente/operadora, 

os clientes tendem a ser muito mais "cooperativos" com estes prestadores de serviços que 

confiam, demonstrando as evidências comportamentais para a lealdade à prestadora 

(MORGAN et al., 2006). Quando os clientes confiam no fornecedor de serviços, eles 

continuam usando e recomendam o serviço aos seus conhecidos e familiares. Pesquisas 

relatam que a confiança influencia positivamente a atitude do cliente ou a sua intenção de 

comportamento no setor de comunicações móveis (LEE, 2005; WANG, 2006). Segundo Deng 

(2010), para o serviço de comunicações móveis, a confiança pode ser definida como uma 

percepção dos consumidores aos atributos particulares da operadora de serviços, incluindo a 

capacidade, a integridade e a benevolência dos vendedores. Quando os clientes percebem que 

o prestador do serviço é de confiança, tornam-se leais aos seus serviços (LIU, 2006).  

Apesar dos benefícios exclusivos associados aos serviços de comunicações móveis, a 

questão confiança constitui-se um obstáculo na aceitação de serviços móveis e no 

desenvolvimento da lealdade. Muitos consumidores se sentem desconfortáveis com a 

possibilidade de realizar movimentação por meio de serviços móveis e ter as suas informações 

pessoais compartilhadas em redes sem fio. O significado de confiança motiva vários 

pesquisadores a se concentrar inteiramente no papel dos antecedentes da confiança no 



38 

 

 

contexto do serviço de comunicações móveis. Karjaluoto & Lehto, et al. (2008) 

desenvolveram uma pesquisa que fundamenta o suporte empírico para a influência positiva da 

confiança no comércio eletrônico por meio da telefonia móvel e na intenção de receber 

mensagens.  

 

 

2.5.2 Confiança na Marca como Antecedente da Lealdade 

 

 

Segundo Erdem & Swait (2002), a confiança na marca é definido como um sinal de 

credibilidade nas informações contidas em um produto ou serviço, implicando na entrega 

consistente do que é prometido. Empresas podem usar vários elementos combinados de 

marketing e serviço para identificar a qualidade e desenvolver confiança, tais como preços, 

oferecer garantias estendidas ou transmitir seus sinais por meio de canais de alta qualidade de 

serviço. Segundo Hayes (2010), a confiança na marca difere da credibilidade individual no 

sinal fornecido, porque a confiança representa o acumulado da credibilidade de todas as 

campanhas anteriores tomadas por essa marca, ou seja, a memória viva das medidas adotadas 

anteriormente. 

O conceito de confiança tem duas dimensões: confiabilidade e perícia. A 

confiabilidade indica que uma marca está disposta a entregar o que é prometido e a sua 

experiência no setor indica que é capaz de fornecer a confiabilidade em um produto, 

equipamento ou sistema. Estatisticamente, a confiabilidade é a probabilidade de que um 

serviço seja executado dentro dos limites esperados, não ocasionando falhas no tempo 

previsto de sua utilização (LAFAIA et al., 2010). Entretanto a dimensão pericia esta associada 

à habilidade que uma marca dispõe em executar o serviço ou entregar o produto, no setor de 

comunicação móvel a pericia está mais vinculada à qualidade técnica do provedor de serviço.  

Já para Sweeney (2008), uma marca pode comunicar imperfeições em produtos ou 

serviços por meio de publicidade e envolvimento da comunidade. Estes investimentos 

representam despesas que devem ser recuperadas a partir de vendas futuras. Assim, à medida 

que as vendas são prejudicadas quando as informações sobre o serviço ou produto não são 

verdadeiras, em longo prazo as vendas sofrerão mudanças positivas quando a verdadeira 

situação do serviço é revelada. Assim, quanto maior for a credibilidade de uma marca, menor 



39 

 

 

será a percepção de risco dos consumidores e, consequentemente, menos informações são 

necessárias durante a tomada de decisão (ANDERSON & SRINIVASAN, 2003).  

Relatórios demonstram que nos EUA, o setor de telecomunicações e as  

operadoras de comunicações móveis, são bastante conscientes em relação à confiabilidade da 

marca. Dos entrevistados setenta e nove por cento (de um total de 101 executivos) indicaram 

que a lealdade do cliente pode estar relacionada à confiabilidade na marca (TUREL, 2006). 

Carroll (2002) e Turrel (2006) citam um relatório do Yankee Group informando que 

aproximadamente vinte por cento dos clientes de comunicações móveis nos EUA não confiam 

na sua operadora. Para Sweeney (2008), o aumento da lealdade pode ser associado ao 

aumento na credibilidade da marca. 

Em suma, o aumento da credibilidade da marca deve afetar significativamente a 

lealdade do cliente, pois diminui o risco percebido e os custos associados ao serviço. 

 

 

2.6 EXPECTATIVA  

 

 

2.6.1 Definição de Expectativa 

 

 

Spreng et al. (1996) e Grigoroudis & Sistos (2010), indicam que as expectativas são as 

crenças sobre os atributos ou desempenho de um serviço ou produto em qualquer momento do 

seu ciclo de vida. Para Fornell et al. (2006), as expectativas representam as experiências de 

consumo anteriores - incluindo as adquiridas por meio de propaganda pessoal - e a previsão 

da capacidade da prestadora de serviço em proporcionar um atendimento de qualidade no 

futuro. Assim, pesquisar as expectativas do consumidor sobre a qualidade dos serviços é de 

fundamental importância no setor de comunicações móveis.  

Segundo Dong-Hee (2010), o cliente de comunicações móveis é bem informado e 

exigente, consequentemente, demanda uma maior qualidade do serviço, elevando as suas 

expectativas. Neste contexto, expectativas são esperanças, desejos, crenças, projeções sobre o 

desempenho pelo qual o serviço é avaliado e julgado. O erro de não saber ou avaliar 

insuficientemente as expectativas nas dimensões valor e qualidade de serviço percebida pelo 
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cliente é causa de perda para uma prestadora de serviço mais atenta e competente, colocando, 

assim, em risco a própria sobrevivência. 

Para Zeithaml & Parasuraman (2004), os clientes adquirem diferentes tipos de 

expectativas sobre os serviços, Loverlock e Wirtz (2007) estabeleceram três níveis de 

expectativas: serviço desejado, serviço adequado e uma zona de tolerância. Para os autores, o 

serviço desejado pode ser definido como o nível de serviço que o cliente se propõe a receber, 

ou seja, nível de prestação de serviço que o cliente desejaria. Já o serviço adequado é um nível 

de serviço mais simples no sentido de atender às expectativas, ou seja, é o nível de serviço 

aceitável pelo cliente. Neste contexto, o serviço adequado representa a expectativa mínima 

tolerável. A zona de tolerância também pode ser vista como a faixa de serviço, dentro da qual, 

os clientes não reagirão, positiva ou negativamente.   

 

 

2.6.2 Expectativa como Antecedente das Variáveis Qualidade de Serviço, 

Valor Percebido e Confiança na Marca 

 

 

Segundo Venkatesh (2003), os efeitos positivos da confirmação da expectativa em 

torno da qualidade de serviço na teoria da difusão da informação, são semelhantes aos 

resultados analisados para o valor percebido no modelo tradicional. Ele reflete a percepção do 

usuário na melhoria do desempenho do serviço, utilizando parâmetros de comparação dos 

serviços de comunicações móveis, como qualidade das chamadas, área de cobertura entre 

outros. O real conhecimento da expectativa do esforço é semelhante à complexidade da teoria 

da difusão da inovação (VENKATESH, 2003). Ela reflete a percepção do usuário sobre o 

grau de dificuldade e a utilidade do serviço móvel. De acordo com a teoria unificada de 

aceitação e uso da tecnologia (UTAUT), a expectativa de esforço afeta positivamente a 

expectativa de desempenho (VENKATESH, 2003).  

A expectativa de desempenho é definida como o grau a que um indivíduo acredita que 

o valor de utilizar um serviço vai ajudá-lo a atingir ganhos de desempenho no trabalho. Os 

cinco construtos extraídos dos diferentes modelos que correlacionam à expectativa de 

desempenho são: i) a intenção de uso, ou seja, o valor funcional que correlaciona o nível que 

um usuário percebe a utilização de um serviço para melhoria do seu desempenho extraído do 
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modelo tradicional (MT); ii) a motivação extrínseca do modelo motivacional (MM); iii) 

consequências de longo prazo que associam a qualidade dos resultados, assumindo os 

impactos no futuro na percepção do modelo de utilização do trabalho - (MUT); iv) vantagens 

relativas e imagem, ou seja, o nível que a inovação afeta na imagem das empresas e os seus 

usuários proposto na pesquisa da teoria da difusão da inovação (TDI); v) a expectativa de 

resultados pessoais conseguidos pelos resultados esperados – Teoria Sócio Cognitivo - (TSC).  

No entanto, segundo Lynott e Mccandless (2000), em comunicações móveis não existe 

relação entre a expectativa de desempenho na intenção de compra com as variáveis de 

moderação sexo e idade, contradizendo assim a teoria do modelo tradicional que postula 

quatro variáveis moderadoras, gênero, idade, experiência e voluntariedade. Pesquisas sobre as 

diferenças de gênero indicam que os homens tendem a ser altamente orientados para a tarefa 

(LYNOTT E MCCANDLESS, 2000). Portanto a expectativa de desempenho concentrada na 

realização da tarefa é susceptível de ser influenciado pelo valor percebido do serviço, 

especialmente importantes para os homens (KIRCHMEYER, 2002). A teoria do esquema de 

gênero sugere que tais diferenças decorrem de papéis de gênero e processos de socialização 

desde o nascimento, ao invés de gênero biológico (LYNOTT E MCCANDLESS, 2000).  

Pesquisas no contexto de tecnologia, apresentadas em Kirchmeyer (2002), têm 

demonstrado que a confiança na marca tem uma forte base psicológica e são relativamente 

duradouras, sendo aberto a mudanças ao longo do tempo. Similar à qualidade de serviço, as 

pesquisas sobre confiança na marca enfatizam a importância da variável e demonstram seu 

papel como consequente da variável expectativa.  

 

 

2.7 LEALDADE  

 

 

2.7.1 Definição de Lealdade 

 

 

Lealdade é a qualidade, ação ou procedimento de quem é leal, leal palavra advinda do 

latim legale, cuja raiz é lex, ou seja, lei, sincero, franco e honesto, fiel aos seus compromissos 

(AURÉLIO, 2010). Na última década, pesquisas tentam estabelecer mecanismos que liguem a 

satisfação do cliente à sua lealdade. Já outras, vão além na tentativa de estabelecer conexões 
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entre a qualidade do serviço, satisfação, lealdade e lucratividade (PARASURAMAN et al., 

1988; TUREL, 2006; GRÖNROOS, 2009; AHMAD, 2010 e KERAMATI et al., 2011). 

Segundo Hayes (2010), a concepção de lealdade é tão abrangente quanto as suas 

aplicações. Setores específicos das empresas criam programas para medir a lealdade por meio 

da análise da frequência de compra e exclusividade à marca. Segundo Reichheld (1996) e 

Grigoroudis e Sistos (2010) definiram a existência de um conjunto de variáveis que impactam 

na lealdade do cliente. As empresas lideres em conquistar a lealdade, reconhecem que este 

fato se dá por meio de um produto ou serviço de valor diferenciado, não sendo obtido apenas 

com redução de preço e adição de características aos serviços.  

De Wulf et al. (2003) ressalta que existe diferença entre retenção do cliente e 

conquista de sua lealdade, salientando que clientes leais permanecem com a empresa, apesar 

de ofertas mais atrativas. Para Day (2002), a lealdade está relacionada a um sentimento de 

afinidade ou ligação com produtos ou serviços de uma empresa e que pode ser notada quando 

os clientes desejam permanecer com a empresa, mesmo quando a decisão totalmente racional 

é deixá-la.    

Segundo Odin et al. (2001), existe na literatura acadêmica, duas abordagens 

divergentes aplicadas às pesquisas sobre lealdade: a abordagem estocástica e a determinística. 

A abordagem estocástica pressupõe que a lealdade do cliente é um comportamento. Nesta 

abordagem, considera-se que a preferência do cliente é refletida no comportamento de 

compra. Alguns dos parâmetros operacionais desta abordagem podem ser medidos pela sua 

ação de efetuar uma compra e pela sua frequência.  

Por outro lado, em Mosahad et al. (2010), a abordagem determinística assume que a 

lealdade do cliente é uma atitude e considera que, apenas descrever o comportamento real do 

cliente, não é suficiente, mas uma descrição e análise adequada são claramente necessárias, 

para entender as atitudes subjacentes aos clientes. Algumas das medidas operacionais na 

abordagem determinística são: preferências, intenção de compra, priorização de fornecedores 

e recomendação. 

A lealdade ganhou múltiplos focos, incluindo lealdade ao produto, à marca, à loja e ao 

serviço (CARUANA, 2002; MOSAHAD et al., 2010). Sendo assim, várias definições de 

lealdade do cliente foram propostas, enfatizando a dimensão comportamental da lealdade. 

Mosahad et al. (2010), foi um dos primeiros a apontar o papel da atitude positiva na decisão 

de compra e na lealdade à marca. Em desacordo com a teoria de Day (2002), enfatiza que o 

comportamento de compra repetida não indica necessariamente uma ligação com uma marca 
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em particular. Além disso, duas outras considerações devem ser feitas: o efeito das atitudes do 

cliente e as opções disponíveis para o cliente. Assim, para ser considerado leal, o cliente deve 

possuir um comportamento de compra repetida e uma atitude relativamente positiva em 

relação ao produto de uma organização, em relação às outras opções disponíveis para o cliente 

(CAVANA, 2007). Já Mcmullan e Gilmore (2003), definem a lealdade do cliente como o 

comportamento de preferência de um cliente por uma marca em particular dentre uma seleção 

de marcas similares, a qual é resultante de um processo de tomada de decisão avaliativo ao 

longo de um período de tempo.  

Segundo Khalatyan (2010) pesquisas relacionadas com a gestão da rotatividade 

durante a década de 90, tentaram relacionar a saída do cliente com a sua lealdade, por meio de 

técnicas de análise de dados, utilizando os bancos de dados existentes nas empresas. Tais 

estudos, frequentemente se concentram em prever o cliente propenso a sair, porém uma 

quantidade menor de pesquisas têm se concentrado no motivo real que leva um consumidor à 

lealdade.  

 

 

2.7.2 Relação Entre Lealdade do Cliente e Antecedentes Cognitivos, 

Afetivos e Conativos 

 

 

Na abordagem comportamental, a lealdade é definida a partir da existência ou não de 

um padrão de recompra consistente, ao longo do tempo, de um mesmo serviço ou produto. 

Segundo Neal (1999), lealdade é a proporção de vezes em que um comprador escolhe o 

mesmo produto ou serviço em uma categoria específica, comparada ao número total de 

compras feitas pelo comprador naquela categoria, em detrimento a outros produtos e serviços 

que são aceitáveis e estão convenientemente disponíveis naquela categoria. Para o autor, a 

lealdade real do cliente é um comportamento, podendo assim ser mensurada como uma 

proporção. 

Portanto, o número de compras seguidas de uma mesma operadora, bem como a 

frequência em que é efetuada, pode definir os dois aspectos principais de lealdade: o 

comportamento e a atitude (TUCKER, 1964; DAY, 2002; OLIVER, 2010). Segundo 

Krishnamurthi & Raj (1991), após pesquisa realizada utilizando os dados coletados em notas 

fiscais de consumidores para avaliar a decisão de consumo, foram identificadas as proporções 
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de compra de mesma marca em 50%, 60% e 70%, sendo assim, classificaram os 

consumidores com comportamento superior a 50%, como leais. 

Entretanto, Botelho e Urdan (2005), em uma pesquisa com consumidores usuários de 

cartões de fidelidade de uma rede de supermercados do Brasil, classificaram como leais a 

proporção de compra de mesma marca acima de 70%. No entanto, existem críticas a essa 

abordagem comportamental, pois segundo alguns teóricos cognitivistas, essa abordagem 

desconsidera os aspectos cognitivos e afetivos envolvidos no processo de compra, que são 

essenciais para distinguir a verdadeira lealdade da lealdade espúria (DAY, 2002). 

Segundo Day (2002), a lealdade espúria refere-se à compra da mesma marca devido a 

preços baixos, melhor exposição do produto, entre outros, não representando a lealdade 

verdadeira à marca. Para Rundle-Thiele (2002), a abordagem comportamental não investiga o 

verdadeiro motivo do comportamento adotado, não oferecendo subsídios consistentes para 

que os pesquisadores elaborem estudos acadêmicos que identifiquem a lealdade dos 

consumidores. Para Day (2002), esta lealdade està associada à utilização de artifícios para a 

compra e não refletem elevados índices de satisfação ou expectativas excedidas com o 

produto ou serviço. 

Nesse contexto, alguns estudos referem-se à lealdade como um aspecto de atitude, em 

que se enfatiza o papel dos processos cognitivos e afetivos na geração de preferências. É 

possível definir a lealdade ressaltando a importância dos aspectos psicológicos na concepção 

de uma atitude favorável à recompra: influência, resposta comportamental, frequência 

expressa ao longo do tempo, tomada de decisão, uma ou mais alternativas de marcas e a 

avaliação de um processo psicológico (KIRTZER, 2000). 

Bennett e Rucle-Thiele (2002) afirmam que a lealdade, por meio da atitude, pode 

ocorrer de duas maneiras: a primeira é avaliada como uma característica inerente ao 

indivíduo, um sinal de personalidade e a segunda abordagem afirma que a lealdade é 

considerada como a atitude em relação ao ato de comprar uma marca específica, estando 

associada à percepção de desempenho da marca em avaliação. 

Para Baptista (2005), a segunda abordagem evidencia a intenção de compra e o 

comprometimento, sendo esta a mais indicada para a avaliação da qualidade, para quem 

possui maior relação com o comportamento efetivo de aquisição de produtos e serviços. 

Entretanto, Segundo Dick e Basu (1994), uma visão conjunta, comportamento e atitude, são 

justificados, pois permite uma melhor avaliação e predição dos comportamentos futuros do 

consumidor. A Figura 2.3 propõe um modelo de estrutura de relações, onde ve-se que são 
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destacados três os aspectos antecedentes à atitude relativa, que leva à compra repetida. O 

primeiro item fala de aspectos cognitivos em que a confiança e a clareza exercem influência 

na decisão. Os antecedentes afetivos demonstram a importância das emoções, satisfação, entre 

outros e o terceiro item, o conativo, relaciona fatores como o custo de troca, bem como as 

expectativas em relação ao desempenho futuro do objeto da atitude. 

 

 
Figura 2.3 Estrutura de lealdade do Cliente de Dick e Basu. 
Fonte: Dick e Basu (1994) adaptado pelo autor. 

 

O modelo demonstra a influência da atitude relativa na compra repetida, porém a 

existência de dois mediadores, tais como, a influência situacional e a norma social, afetam 

neste modelo o relacionamento de lealdade. Como consequência deste processo, tem-se como 

resultado a propaganda boca-a-boca, uma maior motivação para a busca e a resistência à 

persuasão. 

Segundo Dick e Basu (1994), podem-se determinar o nível da lealdade do consumidor 

conforme a frequência e a intensidade de recompra, segundo a seguinte tipologia da lealdade: 

 

 Lealdade verdadeira: alto padrão de recompra e forte atitude relativa; 

 Lealdade latente: baixo padrão de recompra e forte atitude relativa; 

 Lealdade espúria: alto padrão de recompra e fraca atitude relativa. 

Já Machado et al. (2005), adverte para a descrença de alguns pesquisadores em não 

encontrar uma relação positiva entre comportamento de compra e a satisfação, afirmando que 

a grande preocupação dos executivos é com a fidelização de seus clientes, uma vez que isto 

garante retornos financeiros futuros. Sendo assim, existe uma tendência das empresas em 

Antecedentes Cognitivos:
• Acessibilidade
• Confiança
• Centralidade
• Clareza

Antecedentes Afetivos:
• Emoções
• Estado de Humor
• Afeto Primário
• Satisfação

Antecedentes Conativos:
• Valor Monetário de 

Troca
• Valores não Explícitos

Atitude 
Relativa

Lealdade

Norma Social

Influência Situacional

Consequências:
• Motivação para a busca
• Resistencia a Persuasão
• Propaganda boca-a-

boca
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migrar de estratégias baseadas em satisfação para aquelas focadas na fidelização, justamente 

para garantir bons resultados financeiros para a empresa. 

Na interpretação de Gastal (2005): 

A lealdade desenvolve-se em uma sequência de fases, em que o consumidor, 

primeiramente, torna-se cognitivamente leal, depois passa a ser efetivamente 

leal e em seguida, conativamente leal, por fim, torna-se ativamente leal. [...] a 

lealdade no contexto sócio emocional [...] relaciona o grau de força 

(determinação e força pessoal, combinação entre adoração e o compromisso) 

e o suporte da sociedade/comunidade, podendo resultar em um estado de 

lealdade final (ultimate loyalty), quando o consumidor deseja ser leal e a 

sociedade também quer que ele seja leal. 

 

 

Para Fornell (2006), nem sempre um cliente insatisfeito deixa de adquirir os produtos 

da organização, pois esta atitude pode ocasionar em custo para o cliente (como por exemplo, o 

custo de mudança de fornecedor), sendo este um dos motivos pelo qual algumas pesquisas 

não têm alcançado êxito em comprovar a existência de correlação entre satisfação e lealdade. 

Após o relato da dificuldade, identificam-se a seguir as relações das variáveis com a lealdade 

para o setor de comunicações móveis, dando especial ênfase às variáveis valor percebido, 

satisfação do cliente e confiança na marca. 

 

 

2.7.3 Relação Entre Lealdade do Cliente e Valor Percebido 

 

 

Dodds et al. (1991 XIN SUN, 2010), identificaram a existência de uma relação 

positiva entre o valor percebido e a lealdade do cliente. Para Anderson e Srinivasan (2003), 

quando o valor percebido é baixo, os clientes tendem a mudar para um produto / serviço do 

concorrente. Assim se houver aumento do valor percebido, aumentará a lealdade do cliente. 

O valor percebido tem sido empiricamente demonstrado como tendo um impacto 

positivo na lealdade do cliente em ambientes de serviços, como o comércio eletrônico 

(YANG & WU, 2009), as viagens de avião, serviços de varejo (SIRDESHMUKH, SINGH, & 

SABOL, 2002) e serviços de comunicações móveis (PIHLSTROM, 2009). Corroborando Lin 

(2011), indica que o valor percebido contribui positivamente para a lealdade do cliente no 

contexto de comunicações móveis na Coréia. 

Segundo Fornell (1996), o valor percebido tem um papel importante e que os clientes 

não querem mudar seus prestadores de serviços atuais, porque na avaliação dos usuários os 
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benefícios associados a conveniência de permanecer comparado com a perda de tempo e na 

possível dificuldade na utilização dos serviços do novo prestador de serviços, levam o cliente 

a permanecer leal à operadora. O autor também sugere que os custos da mudança reduzem a 

sensibilidade dos clientes a preços e à satisfação, em outras palavras, os clientes se 

comportam lealmente quando o valor percebido é plenamente atendido.  

Ruyter, Wetzels e Bloemer (1998), sugerem que os clientes de serviços caracterizados 

por custos relativamente altos de mudança tendem a ser mais leais quando comparado com os 

clientes de serviços caracterizados por custos de substituição relativamente baixos. Aydin e 

Ozer (2005), identificaram que os mercados com custos de troca são geralmente 

caracterizadas pelo consumidor refém, observando que os consumidores repetidamente 

compram a mesma marca, mesmo depois de marcas concorrentes mais baratos surgirem no 

mercado. Os autores também encontram suporte empírico para o efeito positivo de altos 

custos de mudança percebidos sobre a lealdade do cliente no mercado de comunicações 

móveis da Turquia. 

 

 

2.7.4 Relação Entre Lealdade do Cliente e Satisfação 

 

 

Segundo Ram e Jung (1991) e Oliver (2010), clientes satisfeitos tendem a ter um 

maior nível de uso de um produto / serviço, uma intenção forte de recompra e um maior nível 

de disponibilidade para recomendar o produto / serviço para seus amigos do que clientes 

insatisfeitos. Anderson e Srinivasan (2003, pg.125) afirmam que um cliente insatisfeito é mais 

propenso a buscar informações sobre os concorrentes e mais provável de ceder às propostas 

do que um cliente satisfeito. 

Pesquisas indicam que a satisfação do cliente é um antecedente da lealdade (WANG, 

2006; GERPOTT et al., 2001; CRONIN et al., 2000; FORNELL et al., 1996). Já segundo Kim 

et al. (2004), quando os clientes experimentam um alto nível de satisfação, tendem a 

permanecer com os seus atuais prestadores de serviços de comunicações móveis e mantendo-

se fieis às operadoras. As conclusões dos autores revelam que a satisfação do cliente tem um 

impacto positivo na lealdade do cliente no mercado de comunicações móveis coreano. Lai et 

al. (2009), também demonstrar empiricamente que a satisfação do cliente está positivamente 

relacionada com a lealdade do cliente no mercado de comunicações móveis da China. 
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2.7.5 Relação Entre Lealdade do Cliente e Confiança na Marca 

 

 

A confiança na marca é um antecedente significativamente importante para a lealdade 

do cliente (KANDAMPULLY & HU, 2007). Segundo Dick e Basu (1994), a confiança na 

marca de um cliente corporativo para um prestador de serviços leva-o a repetir a compra. 

Johnson et al. (2001) argumentam que a confiança da empresa, como uma atitude a 

influenciar diretamente as intenções comportamentais do cliente, tais como lealdade. Essa 

influência está presente, porque as atitudes estão funcionalmente relacionadas às intenções de 

comportamento (NGUYEN & LEBLANC, 2001). 

Segundo Andreassen e Lindestad (1998) existe uma relação causal positiva entre a 

confiança na marca e a lealdade do cliente na indústria do turismo norueguês. Já Nguyen e 

Leblanc (2001) demonstraram, empiricamente, que a confiança na marca afeta positivamente 

a lealdade do cliente no segmento de telecomunicações, bem como no setor financeiro, no 

varejo e nos serviços de educação. 

 

 

2.8 MODELOS DE QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

 

Os modelos de qualidade de serviços foram desenvolvidos e aperfeiçoados por 

pesquisadores acadêmicos, com a finalidade de conceituar e medir as percepções dos clientes 

sobre a qualidade do serviço (BRADY E CRONIN, 2001; DABBOLKAR ET AL., 1996; 

RUST E OLIVER, 1994; PARASURAMAN ET AL., 1988). 

 

 

2.8.1 Modelo de Qualidade Percebida  

 

 

Grönroos (1984), desenvolveu o primeiro modelo de qualidade de serviço percebida, 

designado como o modelo nórdico, conforme ilustrado na Figura 2.4. O autor sugere que os 

resultados da qualidade de serviços percebida são medidos a partir da diferença entre a 

expectativa e o desempenho percebido do serviço e que a qualidade técnica e funcional são 
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duas dimensões de qualidade de serviço que contribuem para a percepção global da qualidade 

do serviço. 

 
Figura 2.4 Modelo Nórdico. 
Fonte: Grönroos (1984). 

 

Qualidade funcional é referida como a forma como o serviço é simultaneamente 

experimentado pelos clientes e entregues pelo fornecedor do serviço, enquanto que a 

qualidade técnica é referenciada como o que os clientes obtêm após o processo de prestação 

de serviços e as interações comprador-vendedor (GRÖNROOS, 2009). 

 

 

2.8.2 Modelo SERVQUAL 

 

 

Parasuraman et al., (1988) desenvolveu o modelo SERVQUAL, com base na 

perspectiva de Grönroos (1982) de que os resultados de qualidade de serviço percebida forma 

um lacuna entre as percepções e as expectativas dos clientes na avaliação do desempenho do 

serviço. 

No entanto, diferente de Grönroos (1982) o modelo bidimensional de qualidade de 

serviço formulado por Parasuraman et al. (1988) identifica cinco dimensões de qualidade de 

serviço conforme visto no seção 2.2.3 e ilustrado na Figura 2.5 a seguir: 

 Tangibilidade: instalações físicas, equipamentos e aparência do pessoal; 

 Confiabilidade: Capacidade de realizar o serviço prometido de forma confiável e com 

precisão; 

 Capacidade de Resposta: Disposição para ajudar os clientes e fornecer um serviço rápido; 
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 Garantia: Conhecimento e cortesia dos empregados e sua capacidade de inspirar confiança e 

segurança; 

 Empatia: Cuidado, atenção individualizada que a empresa oferece aos seus clientes. 

 
Figura 2.5 Modelo SERVQUAL. 
Fonte: Parasuraman (1988). 

 

 

2.8.2.1 Escala SERVQUAL 

 

 

Segundo Lai et al. (2007), a escala SERVQUAL é o instrumento mais utilizado para 

medir a qualidade do serviço, em estudos sobre diferentes questões relativas à qualidade do 

serviço. O modelo SERVQUAL foi desenvolvido por Parasuraman et al. (1988), e baseia-se 

no conceito de paradigma da desconfirmação. 

Originalmente, o conceito do paradigma da desconfirmação foi utilizado para avaliar o 

grau de satisfação do cliente. O conceito sugere que um nível de satisfação do cliente em 

direção a um produto ou um serviço depende do nível de desconfirmação que varia de 

desconfirmação negativa, confirmação e desconfirmação positiva. A desconfirmação negativa 

ocorre quando o desempenho do produto ou serviço é menor do que a expectativa de um 

cliente, o que resulta em insatisfação do cliente. 

Confirmação ocorre quando o desempenho do produto ou serviço, uniformemente, 

corresponde à expectativa de um cliente, o qual é susceptível de levar a uma satisfação ou 

insatisfação do cliente. Desconfirmação positiva acontece quando o desempenho do produto 

ou do serviço excede a expectativa do cliente, o que faz com que a satisfação do cliente seja 

elevada (CHURCHILL & SUPRENANT 1982; GRIGOROUDIS & SISTOS 2010). O 

Expectativa

Tangibilidade; 
Confiabilidade;
Capacidade de 

Resposta; 
Garantia;
Empatia 

Desempenho

Qualidade 
Serviço

Percebida 
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conceito de desconfirmação também é utilizado por acadêmicos na tentativa de medir a 

qualidade do serviço (PARASURAMAN et al., 1988 e GRÖNROOS, 1984). 

A escala SERVQUAL originalmente consistia de vinte e dois itens que representam as 

cinco dimensões da qualidade de serviço: tangibilidade, confiabilidade, capacidade de 

resposta, garantia e empatia. Na aplicação da escala, os itens são utilizados inicialmente para 

avaliar o nível de expectativas dos clientes atendidos por um fornecedor de serviço, em 

seguida, outros vinte e dois itens são usados para avaliar o nível real do desempenho do 

serviço percebida pelos clientes (PARASURAMAN et al., 1988). 

Parasuraman et al., (1988), descreve que a escala SERVQUAL é aplicável em um 

amplo espectro de serviços. Os autores afirmam que o instrumento SERVQUAL ajuda a 

medir as expectativas de serviço e as percepções dos clientes com boa confiabilidade e 

validade, e como resultado, melhorar o serviço. No entanto, existe um consenso que as 

propriedades superiores da escala SERVQUAL, ainda não tenham sido plenamente atingidas. 

Embora a escala SERVQUAL já tenha passado por várias modificações, as críticas são 

expressas por pesquisadores de diversas áreas acadêmicas quanto ao adequado uso do 

instrumento SERVQUAL para a medida da qualidade do serviço (OLIVER, 2010). 

 

 

2.8.3 Modelo de Três Componentes 

 

 

Rust e Oliver (1994) propuseram o modelo de três componentes conforme ilustra a 

Figura 2.6, como uma expansão do modelo de Grönroos (1982), o modelo de qualidade de 

serviço em duas dimensões sugere que as percepções de qualidade de serviço sejam 

analisadas a partir de três dimensões de qualidade de serviço: 

 

 O produto ou serviço técnico; 

 O fornecimento de serviços ou a qualidade funcional; 

 O ambiente de serviço.  
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Figura 2.6 Modelo Três Componentes. 
Fonte: Rust e Oliver (1994). 

 

No entanto, Rust e Oliver (1994) não testaram empiricamente o modelo proposto. 

McDougall e Levesque (1994), posteriormente confirmaram empiricamente a existência dos 

três componentes no setor bancário. 

 

 

2.8.4 Modelo Multinível 

 

 

A elaboração do diagrama teórico a partir de uma extensa revisão da literatura foi 

desenvolvido e testado por Dabholkar et al. (1996) no modelo multinível ou o modelo 

hierárquico de qualidade de serviços conforme ilustrado na Figura 2.7 e esta pesquisa tinha 

como objetivo inicialmente medir a qualidade do serviço no segmento de varejo. Os autores 

argumentam que os clientes não só avaliam a percepção da qualidade do serviço que utilizam 

nas múltiplas dimensões, mas também utilizam as dimensões em múltiplos níveis. O modelo, 

assim denominado de multinível, revela que os clientes formam suas percepções da qualidade 

do serviço no varejo em três níveis hierárquicos: o nível geral de que é a percepção da 

qualidade de serviço, o nível primário dimensional que consiste nos atributos que levam a 

percepções da qualidade técnica, funcional e ambiental do serviço, e o nível subdimensional 

que consiste das medidas que contribuem para a formação dos atributos da dimensão primária 

(DABHOLKAR et al., 1996). 
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Figura 2.7 Modelo Multinível. 
Fonte: Dabholkar et al. (1996). 

 
 

2.8.5 Modelo Hierárquico Integrado 

 

 

À luz da literatura anterior Dabholkar et al. (1996), Rust e Oliver (1994), Bitner, 

(1992), Carman, (1990), Grönroos (1984), Brady e Cronin (2001) desenvolveram o modelo 

hierárquico integrado e demonstraram empiricamente a pesquisa com base em uma amostra 

de clientes de quatro indústrias: fast food, fotografia, parques de diversões e limpeza a seco. 

Para Brady e Cronin (2001), o modelo hierárquico integrado revela que os clientes avaliam 

nove subdimensões para formar suas percepções do desempenho do serviço em cada um das 

três dimensões primárias (Interação qualidade, Qualidade Ambiente Físico e Qualidade 

Técnica), com cada uma tendo três sub-dimensões. Essas percepções formam a avaliação 

global da qualidade de serviço (BRADY & CRONIN, 2001). As dimensões do SERVQUAL 

(confiabilidade, capacidade de resposta e empatia) são indicadores para as dimensões no 

submodelo. 
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2.8.6  Modelos Nacionais Utilizados Para Análise de Satisfação do Cliente 

 

 

Alguns países, preocupados com a importância da satisfação do cliente para as 

empresas e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, 

desenvolveram índices nacionais para medir e acompanhar a satisfação, a nível macro 

(ZEITHAML & PARASURAMAN, 2004; MORGAN e REGO, 2006). O índice de satisfação 

do consumidor americano (American Customer Satisfaction Index - ACSI) é uma medida de 

desempenho das empresas nos vários setores da economia. O índice mede a qualidade dos 

bens e serviços, do ponto de vista do consumidor (FORNELL et al., 2006). Segundo Tinoco 

(2011), os antecedentes deste modelo de satisfação (ACSI) são três: a qualidade percebida, o 

valor percebido e as expectativas do cliente. O modelo é apresentado na Figura 2.8 a seguir: 

 
Figura 2.8 Modelo do Índice de Satisfação do Consumidor Americano (ACSI). 
Fonte: Fornell et al. (2006). 

 

Com objetivos semelhantes aos associados aos índices de satisfação a cliente 

americana (ACSI) e com a finalidade de identificar as características da comunidade europeia, 

em 2001 foi desenvolvido um projeto para um índice de satisfação à cliente europeu (ECSI), 

sendo os dois modelos, por definição, econométricos e de múltiplos itens, conforme mostra a 

Figura 2.9, o modelo estrutural do (ECSI). 
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Figura 2.9 Modelo do Índice de Satisfação do Consumidor Europeu (ECSI). 
Fonte: Lisboa (2012). 

 

Os índices obtidos por meio da abordagem estrutural e hierárquica dos modelos 

nacionais possuem um conjunto de propriedades conhecidas como critérios de desempenho e 

que não são, em geral, encontradas nas abordagens não estruturais ou descritivas. Estes 

critérios podem ser associados à capacidade dos índices serem utilizados como indicadores, 

em relação ao desempenho da marca, comparabilidade, ou seja, a possibilidade de comparar 

índices de diferentes variáveis, de diferentes segmentos e de diferentes marcas, possibilitando 

benchmarking entre elas. 

Acresce a estas vantagens, a capacidade destes modelos em possibilitar ganhos de 

precisão comparados com os indicadores fornecidos pelas abordagens meramente descritivas. 

A precisão refere-se à certeza ou nível de confiança com que os índices são estimados. Pode-

se, assim, garantir para uma correta dimensão de amostra, um elevado nível de precisão. 

 

 

 

 

 



56 

 

 

2.8.6.1 Modelo que Identifica o Valor Percebido como Antecedente da 

Satisfação 

 

 

Segundo Day (2002) e Deng (2010), a relação do valor percebido na satisfação do 

cliente pode ser identificada por meio de uma pesquisa utilizando análise fatorial exploratória 

(AFE), obtendo os seguintes resultados: o valor não é uma variável, sempre considerado pelo 

cliente como fator determinante na escolha do produto; a estimação do valor de um serviço é 

mais difícil do que a apreciação do valor de um produto; as expectativas do cliente afetam 

significativamente a perspectiva de valor e influenciam na percepção da satisfação ou 

insatisfação. O valor não é, necessariamente, um antecedente ou consequente da satisfação do 

cliente. Por outro lado, Deng (2010), também avaliou a influência do valor percebido e da 

qualidade do serviço, na satisfação dos clientes e as suas intenções comportamentais para o 

serviço de comunicações móveis na China. Os resultados obtidos são apresentados no modelo 

da Figura 2.10. 

 

 
Figura 2.10 Modelo para o serviço de comunicações móveis na China. 
Fonte: Deng (2010) adaptada pelo autor. 

 

Este modelo confirma as pesquisas em que a qualidade de serviço e o valor constituem 

os antecedentes principais na variável satisfação, sendo que a qualidade de serviço exerce 
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uma maior influência. Assim, a qualidade do serviço afeta positivamente a satisfação e 

indiretamente a lealdade. Segundo observaram Collier e Bientock (2006), existe uma elevada 

influência da qualidade percebida sobre a satisfação dos clientes e a lealdade para serviços de 

comunicações móveis. 

 

 

2.8.6.2 Modelo que Identifica a Confiança na Marca como Antecedente da 

Satisfação 

 

 

Anderson. & Srinivasan (2003) examinaram o impacto da confiança na marca, na 

qualidade, satisfação e lealdade do cliente, caracterizados por atributos de qualidade difíceis 

de avaliar. O modelo proposto sugere que a qualidade de serviço percebida e a confiança na 

marca, exercem uma elevada influência na satisfação do cliente, enquanto que a variável valor 

não està correlacionada com a satisfação, conforme ilustra a Figura 2.11. 

 
Figura 2.11 Modelo estrutural de satisfação para serviços complexos. 
Fonte: Anderson, R. E. & Srinivasan (2003) adaptado pelo autor. 

 

 

Conforme esses autores, a confiança é estabelecida e desenvolvida na mente do 

consumidor por meio da comunicação e da experiência. A confiança na marca é um dos 

determinantes na escolha da empresa pelo consumidor, quando os atributos do serviço são 

difíceis de avaliar. Desta forma, a confiança desempenha um papel importante para atrair e 

reter clientes. 
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2.8.6.3 Modelo que Identifica a Qualidade de Serviço como Antecedente 

da Satisfação 

 

 

Segundo Bei (2006), as percepções dos clientes exercem influência significativa sobre 

a satisfação e sua lealdade. Para provar esta hipótese, os autores integram, em um mesmo 

modelo, as variáveis: qualidade do produto (tangíveis), serviço (intangíveis) e o valor, como 

determinantes diretos da satisfação, conforme apresentado na Figura 2.12. 

 
Figura 2.12 Modelo integrado dos efeitos da qualidade percebida na satisfação. 
Fonte: Bei (2006) Adaptado pelo autor. 

 

 

Assim, as percepções de qualidade do produto, qualidade do serviço e a variável valor 

percebido, afetam direta e positivamente a satisfação do cliente e possuem quase o mesmo 

grau de importância. A satisfação do cliente atua como mediador entre estes determinantes e a 

lealdade do cliente. A qualidade de serviço afeta indiretamente a lealdade por meio da 

satisfação, enquanto que a qualidade do produto e o valor possuem influência direta e indireta 

na lealdade.  

Conforme modelos e pesquisas anteriormente discutidos, a satisfação do cliente pode 

ser analisada por muitas variáveis latentes, sendo grande parte dos modelos encontrados na 

literatura constituídos de correlações direta ou indireta entre as variáveis latentes expectativas, 

qualidade de serviço, valor percebido e confiança na marca, com a variável satisfação. 

Contudo existe, comprovadamente, uma dificuldade na integração de um modelo que 

contemple todos os atributos possíveis. Esta impossibilidade pode ser associada, 
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principalmente, à complexidade de modelar e coletar uma grande quantidade de variáveis, 

sendo, assim, esta limitação, influencia na escolha da quantidade de variáveis utilizadas.  

 

 

 

2.9 MODELOS DE LEALDADE EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS 

 

 

2.9.1 Síntese das Pesquisas Relacionadas a Comunicações Móveis 

 

 

Conforme pode ser observado na revisão teórica apresentada, o setor de comunicações 

móveis representa um vasto campo de pesquisa, seja pelas características de competitividade 

entre as empresas, pela sensibilidade do setor às alterações na legislação ou pelas mudanças 

tecnológicas que rompem os conceitos de produtos e serviços existentes. 

As operadoras são, permanentemente, afetadas pela alta competitividade e pela 

turbulência deste segmento. Dessa forma, para sobreviver nesse ambiente, as empresas devem 

buscar estratégias que implicam na utilização de diferentes ferramentas, para a gestão da 

lealdade. Corroborando, Hayes (2010), afirma que o sucesso de uma organização está 

relacionado à sua habilidade de desenvolver, dominar e valorizar conhecimentos tecnológicos. 

Segundo Grigoroudis e Sistos (2010), a manutenção de cliente representa um investimento 

substancial às empresas, caracterizando-se como um significante aspecto do trabalho 

organizacional. 

Segundo Hadden (2005) e Varnali et al., (2010), pesquisadores procuram identificar as 

razões pelas quais os clientes compram ou deixam de comprar os serviços, tendo como 

objetivo identificar os clientes com maior risco de abandono por meio das técnicas de 

mineração de dados. Ao verificar as pesquisas realizadas em comunicações móveis, o 

presente trabalho colabora, ao aplicar técnicas de modelagem estrutural para o 

desenvolvimento de um novo modelo, verificando que a lealdade pode ser medida em função 

de outras variáveis antecedentes à satisfação. A seguir a Tabela 2.2 apresenta o estado da arte 

dos principais autores e trabalhos: 
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Tabela 2.2 Síntese dos modelos pesquisados pelo mundo. 

 Autor Assunto Descrição  Pais 

Sharma 

(2000) 

 

Análise Valor 

Pesquisa qualitativa exploratória com uma amostra de 

211 respondentes, desenvolvendo um modelo para 

avaliar o impacto da confiança e satisfação com 

relação a diferentes valores de mudança. 

Austrália 

Gerpott 

(2001) 

Retenção Pesquisa qualitativa e exploratória com amostra de 694 

respondentes, desenvolvendo um modelo de retenção 

de clientes com a finalidade de medir a lealdade e 

satisfação para o mercado de comunicações móveis. 

Alemanha 

Johnson 

(2001) 

Satisfação Desenvolve um índice nacional para medir a satisfação 

do cliente, usando modelos testados na nova Zelândia, 

Austrália, Coréia e União Europeia. 

EUA 

Erdem 

(2004) 

Credibilidade 

Marca 

Pesquisa qualitativa que analisa os efeitos da 

credibilidade da marca em relação à sensibilidade de 

preços do consumidor. Em outras palavras, estuda o 

impacto do preço do produto em relação ao seu valor 

utilitário. 

EUA 

Venkatesh 

(2003) 

Teoria Unificada 

de Aceitação e 

Uso da 

Tecnologia
 

Teoria desenvolvida para unir os principais estudos da 

área de aceitação da tecnologia. 

EUA 

De Wulf 

(2003) 

Qualidade de 

Relacionamento 

Pesquisa define três tipos de relacionamento no 

comércio varejista, validando seu impacto na confiança 

dos consumidores, comportamento e na lealdade. 

Bélgica 

Holanda 

Aydin 

(2004) 
Qualidade de 

Serviço 

Pesquisa qualitativa e exploratória, com amostra de 

315 respondentes, desenvolvendo um modelo de 

satisfação dos clientes com a finalidade de medir a 

lealdade para o mercado de comunicações móveis. 

Turquia 

Kim 

(2004) 

Barreiras 

Mudança 

Pesquisa realizada após o fim da portabilidade e estuda 

como a satisfação do cliente e as 

barreiras da mudança afetam a lealdade do cliente.  

Coréia 

Turel 

(2006) 

 

Satisfação 

Pesquisa qualitativa e exploratória, com amostra de 

210 respondentes. Este estudo examina 

os antecedentes da satisfação e fidelização dos clientes, 

adaptando o modelo American Customer Satisfaction. 

Canadá 

Caceres 

(2007) 

Regras de 

Satisfação do 

Cliente B2B 

Pesquisa estabelece uma base teórica para a avaliação 

estratégica da melhoria de qualidade do 

relacionamento para o cliente B2B. 

França 

Sweeney 

(2008) 

Credibilidade 

Marca 

O estudo investiga a importância da marca na gestão 

do churn de clientes em bancos. 

Austrália 

Lai 

(2009) 

 

Satisfação 

O estudo propõe e testa um modelo para examinar as 

relações entre o valor do serviço, qualidade, imagem, 

satisfação, lealdade. Amostra com 118 clientes de 

comunicação um móvel. 

China 

Pihlstrom 

 (2009) 

Análise Valor A pesquisa propõe uma análise do efeito direto das 

dimensões percebidas do valor (monetária, 

conveniência social, valor emocional, condicional e 

epistêmica) sobre os componentes relacionados à 

atitude e comportamentais da lealdade: compromisso e 

intenções comportamentais de usar serviços de 

comunicações móveis. 

Finlândia 
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Autor Assunto Descrição  Pais 

Deng 

(2010) 

 

Satisfação 

A pesquisa examina os determinantes da satisfação 

e a lealdade dos clientes para o serviço de 

mensagem multimidia (MIM). 

 

China 

Khalatyan 

(2010) 

Estado da Arte A pesquisa examina os estudos sobre 

gerenciamento do Churn por meio de técnicas de 

mineração de dados. Estado da arte. 

Inglaterra 

Varnali 

(2010)
 

Estado da Arte A pesquisa examina os modelos estruturais. Estado 

da arte.   

Turquia 

Liu 

(2011) 

Qualidade do 

Relacionamento 

A Pesquisa avalia como a qualidade do 

relacionamento e a fidelidade do cliente influencia 

na opção de mudança. Sendo a qualidade do 

relacionamento analisada por dois aspectos: 

satisfação e confiança. A pesquisa tem caráter 

qualitativo exploratória, com uma amostra de 311 

respondentes, desenvolvendo um modelo para 

avaliar o impacto da confiança e satisfação com 

relação a diferentes valores de mudança. 

Coréia 

Byoungsoo 

(2011) 

Análise de 

Valor 

Atrair novos usuários é crítico para o sucesso do 

serviço de dados móveis (MDS). Este estudo 

desenvolve uma base teórica para analisar os 

valores utilitários e hedônicos. Também apresenta 

uma investigação sobre os antecedentes da 

dimensão valor. O modelo é empiricamente 

avaliado, usando dados coletados a partir de 120 

potenciais clientes. Os resultados mostram que a 

intenção de se tornar cliente é determinada apenas 

pelos valores utilitários.  

Coréia  

Fonte: Autor. 

 

A fim de corroborar essas premissas, muitos modelos têm sido desenvolvidos. Com a 

finalidade de estruturar um modelo que represente a realidade do mercado local e que 

unifique os principais estudos da área de comunicações móveis, desenvolve-se, por meio da 

análise e comparação de cinco modelos relevantes listados a seguir: o modelo de retenção 

para telefonia na Alemanha - Gerpott (2001); o modelo de Barreiras da Coréia – Kim et al. 

(2004); o modelo de análise de valor na Coréia - Byoungsoo Kim (2011); modelo de 

Satisfação da China – Lai et al. (2009); Modelo de Valor da Finlândia - Pihlstrom et al. 

(2009). A escolha por esses modelos deveu-se ao fato de eles já terem sido amplamente 

testados e aprovados pela comunidade cientifica em periódicos internacionais, o que enaltece 

os conhecimentos teóricos, propostos nesta tese, para os antecedentes da lealdade. 

 



62 

 

 

 

2.9.2 Modelo de Retenção na Alemanha 

 

Segundo Gerpott (2001), a retenção de Cliente (CR), Lealdade (CL) e Satisfação são 

variáveis correlacionadas que colaboram com o sucesso econômico das empresas de 

comunicações móveis na Alemanha. Este conceito teve sua importância verificada de forma 

crescente após a quebra do monopólio ocorrido em 1990, sendo o serviço de comunicações 

móveis o mais afetado nas quatro operadoras, Vodafone, T-Mobil, E-Plus, VIAG.  

A pesquisa foi definida por meio das dez variáveis latentes e treze hipóteses, sendo 

estas: H1 e H2 associam as taxas de retenção em relação às (elevadas / baixas) taxas de 

Lealdade; a hipótese H3 relaciona a portabilidade, ou seja, a importância para os clientes em 

manterem o seu número. Aquisição de um novo aparelho, testada na hipótese H4, os 

benefícios estão associados à hipótese H5 em relação à retenção e H13 em relação à 

satisfação, as hipóteses H6, H11 às tarifas de preços. H9 relaciona a imagem da concorrente 

com a lealdade, qualidade de serviço percebida H10 e Avaliação da operadora H12 em 

relação à satisfação, conforme ilustrada na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 Resultados dos testes das hipóteses Gerpott 
Hipóteses Resultados 

Hipótese H1 – Elevada taxa de retenção quando temos elevadas taxas de Lealdade; Não Rejeita 

Hipótese H2 – Elevada taxa de retenção quando temos baixas taxas de Lealdade Não Rejeita 

Hipótese H3 – É importante para os clientes manterem o seu número de acesso móvel por um 

longo período, motivo este da retenção. 

Não Rejeita 

Hipótese H4 – Poucos clientes desejam obter um novo terminal móvel Não Rejeita 

Hipótese H5 – Retenção em relação aos benefícios obtidos pelos clientes Não Rejeita 

Hipótese H6 – Retenção em relação às tarifas de preços praticadas pela operadora Não Rejeita 

Hipótese H7 – A lealdade é afetada positivamente pela satisfação Não Rejeita 

Hipótese H8 – A lealdade não é totalmente determinada pela satisfação, existe uma quantidade 

de clientes que demonstram um elevado grau de Lealdade e um baixo grau de satisfação 

Não Rejeita 

Hipótese H9 – A imagem positiva dos concorrentes afeta negativamente a Lealdade do cliente 

com a operadora atual 

Não Rejeita 

Hipótese H10 – A satisfação aumenta devido à avaliação positiva da qualidade da rede Não Rejeita 

Hipótese H11– A satisfação em função dos preços praticados pela operadora Não Rejeita 

Hipótese H12– A satisfação em relação aos serviços diferenciados de atendimento Rejeitada 

Hipótese H13– A satisfação em relação aos benefícios obtidos Rejeitada 

Fonte: Gerpott (2004) adaptado pelo autor 

 

O método de coleta utilizado na pesquisa foi o de amostragem estratificada, as 

amostras foram escolhidas de forma aleatória, respeitando as proporções de mercado “market 

share” das quatro operadoras, em seguida foram realizadas 694 entrevistas a clientes 
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residenciais, por meio de um questionário estruturado. A seguir a Figura 2.13 apresenta o 

modelo estrutural de retenção desenvolvido na Alemanha. 

 

 
Figura 2.13Modelo de retenção desenvolvido na Alemanha. 
Fonte: Gerpott et al. (2001) adaptado pelo autor. 

 

 

Conclusão: 

 

 

A pesquisa confirma que a lealdade pode ser considerada como um forte antecedente 

na retenção de cliente. A satisfação deve ser considerada um antecedente da lealdade, porém 

os mais fortes antecedentes da satisfação são: os preços diferenciados e a qualidade percebida. 

As variáveis benefícios e avaliação da operadora são subtraídas no modelo final. Em suma, 

dada a escassez de pesquisas anteriores sobre retenção, lealdade e satisfação, no serviço 

comunicações móveis, existe uma ampla oportunidade para realização de avaliações, de modo 

a expandir a compreensão sobre os antecedentes e consequentes da relação contratual do 

segmento de comunicações móveis.  
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2.9.3 Modelo de Barreiras na Coréia  

 

 

Nos serviços de comunicação móveis na Coréia, a diminuição da lealdade do cliente é 

particularmente significativa, em virtude da crescente taxa de rotatividade. Especificamente o 

problema foi identificado quando a taxa mensal aumentou de 1,3% no final de 1990 (1998-

1999) para 3,3% no início dos anos 2000. Essas taxas são bastante elevadas, em comparação 

com as registradas por outras operadoras de comunicações móveis durante o mesmo período 

(de 1,0% para 3,0%). Além disso, o lançamento da portabilidade aumentou a susceptibilidade 

à rotatividade de clientes, tornando a análise da lealdade uma variável importante. 

A pesquisa é definida por meio de treze hipóteses, sendo estas: H1 associada à 

dimensão qualidade com satisfação, níveis elevados de qualidade de serviço percebida estão 

associados a níveis elevados de satisfação do cliente, desmembradas em H1-1, H1-2, H1-3, 

H1-4, H1-5 e H1-6; o teste da hipótese H2 relaciona as barreiras da mudança com retenção, 

valores elevados de multa para a mudança estão associados a níveis mais elevados de barreira, 

desmembradas em H2-1, H2-2, H2-3. A hipótese H3 relaciona nível baixo de atratividade do 

concorrente com níveis elevados de barreiras. O relacionamento interpessoal é avaliado na 

hipótese H4. Enquanto a lealdade em relação à satisfação é considerada na hipótese H5, em 

relação a retenção é considerada na hipótese H6.  

A metodologia utilizada na pesquisa é quantitativa por meio da aplicação de 

questionários. A amostra inicialmente foi formada por um total de 350 respondentes, sendo 

posteriormente analisada na fase de pré-processamento, em seguida foi excluindo da amostra 

os respondentes com omissão e respostas repetidas, sendo assim validados trezentos e seis 

questionários na amostra final. A seguir na Tabela 2.4 os resultados dos testes das hipóteses. 
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Tabela 2.4 Resultados dos testes das hipóteses Kim 

Hipóteses Resultados 
H1-1: Níveis elevados na qualidade da chamada estão associados a níveis elevados de 

satisfação do cliente 

Não Rejeita 

H1-2: Descontos elevados nos preços estão associados a níveis mais altos de satisfação do 

cliente 

Rejeitada 

 

H1-3: Uma maior quantidade na oferta de aparelhos esta associada a níveis mais altos de 

satisfação do cliente 

Rejeitada 

 

H1-4: Uma maior quantidade de serviços complementares está associada a níveis mais altos de 

satisfação do cliente 

Não Rejeita 

H1-5: Níveis mais elevados de comodidade dos procedimentos estão associados a níveis mais 

altos de satisfação do cliente 

Rejeitada 

H1-6: Maior qualidade nos serviços de atendimento ao cliente está associada a níveis elevados 

de satisfação do cliente 

Não Rejeita 

H2-1: Níveis mais elevados de perda financeiros estão associados com níveis mais elevados da 

barreira 

Não Rejeita 

H2-2: Níveis mais elevados de custo de adaptação estão associados a níveis mais elevados da 

barreira 

Rejeitada 

H2-3: Níveis mais elevados de custo da mudança estão associados a níveis mais elevados da 

barreira 

Não Rejeita 

H3: Níveis mais baixos de atratividade das concorrentes são associados com níveis mais 

elevados da barreira 

Rejeitada 

H4: Níveis mais fortes de relação interpessoal estão associados a níveis mais elevados da 

barreira 

Não Rejeita 

H5: Níveis mais altos de satisfação do cliente são associados a elevados níveis de lealdade dos 

clientes 

Não Rejeita 

H6: Níveis mais elevados de retenção estão associados a maiores níveis de lealdade dos 

clientes 

Não Rejeita 

Fonte: Kim (2004) adaptado pelo autor. 

 

Por fim, os dados selecionados foram analisados por meio de modelagem de equações 

estruturais conforme ilustrado na Figura 2.14. 

 
Figura 2.14 Modelo de barreiras desenvolvido na Coréia. 
Fonte: Kim et al. (2004) adaptado pelo autor. 
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A pesquisa concluiu que inicialmente, as operadoras de comunicações móveis devem 

maximizar a satisfação do cliente reforçando as barreiras a fim elevar a lealdade do cliente. 

Em particular, a pesquisa reforça que estas devem se concentrar em oferecer uma melhor 

qualidade de serviços nas chamadas. Paralelamente esforços devem ser feitos no sentido de 

aumentar as barreiras de mudanças. As relações interpessoais entre a operadora e o cliente 

foram identificadas como fatores positivamente para a retenção, mesmo quando os 

concorrentes tentam conquistá-los com preços mais baixos ou ofertas.  

Por fim, os esforços no desenvolvimento de serviços de valor agregados devem ser 

mantidos, na área de apoio ao cliente, os objetivos devem ser voltados para minimizar a 

inconveniência de reclamações dos clientes e a sua execução com rapidez, com relação á 

variável custo a pesquisa identifica que as operadoras devem continuamente desenvolver 

programas de recompensas que despertem a atenção dos usuários. 

 

 

2.9.4 Modelo de Análise de Valor na Coréia  

 

 

Nesta pesquisa o processo de atrair novos usuários é considerado crítico para o 

sucesso de serviços de dados móveis (MDS). Este fato é ocasionado devido ao rápido 

crescimento, associado a grandes investimentos efetuados no segmento. Consequentemente é 

elevada a importância na análise do comportamento do cliente consumidor. Este estudo 

desenvolve uma base teórica para a compreensão dos valores utilitários e hedônicos. Também 

apresenta uma investigação sobre os antecedentes da dimensão valor.  

Segundo Byoungsoo (2011), as hipóteses podem ser divididas em: H1 - o valor 

utilitário tem um impacto maior sobre a intenção dos usuários que o valor hedônico; H2 - o 

valor hedônico tem um forte impacto sobre o uso continuado e a intenção de uso. 

 

 

Metodologia: 

 Amostra: Inicialmente composta de 800 questionários e após a fase de pré-

processamento, foram excluídos aqueles com omissões ou com respostas repetidas 

aleatoriamente, sendo selecionado um total de 497 questionários; 

 Técnica Amostral: Amostragem aleatória simples; 



67 

 

 

 

 Design do Questionário – Inicialmente a pesquisa foi revisada por dois professores, 

três pesquisadores e dois especialistas em telecomunicações e marketing para 

identificar problemas com a sua redação, conteúdo, formato e ambiguidade das 

perguntas. Após as alterações, o questionário modificado é realizado um piloto com 42 

usuários e 20 potenciais usuários.  

A seguir a, que tem como objetivo identificar se os valores hedônicos e utilitários 

afetam consideravelmente a lealdado.  

 

Tabela 2.5 ilustra os resultados dos testes de hipóteses associados ao modelo de 

análise de valor na Coréia, que tem como objetivo identificar se os valores hedônicos e 

utilitários afetam consideravelmente a lealdado.  

 

Tabela 2.5 Resultados dos testes das hipóteses Byoungsoo 

Hipóteses Resultados 
H1: valor utilitário tem um impacto maior sobre a intenção dos usuários que o valor hedônico Não Rejeita 

H2: O valor hedônico tem um forte impacto sobre o uso continuado e a intenção de uso Rejeita 

Fonte: Kim (2004) adaptado pelo autor. 

 

 

A seguir a Figura 2.15 apresenta o modelo estrutural simplificado de análise de valor 

desenvolvido na Coréia. 

 
Figura 2.15 Modelo simplificado de análise de valor desenvolvido na Coréia. 
Fonte: Byoungoo (2011) adaptado pelo autor. 
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Os resultados identificam que a intenção de se tornar cliente é determinada apenas 

pelos valores utilitários, tendo destaque para as variáveis de medida de qualidade da 

informação e taxas de transmissão que desempenham um papel significativo na captação de 

novos clientes.  

Verifica-se que a variável lealdade pode ser explicada conjuntamente pelas variáveis, 

valor utilitário e valor hedônico, que conforme a pesquisa aumenta ao longo do tempo, 

enquanto a importância relativa do valor utilitário não se altera significativamente, reforçando 

a analise do efeito do valor hedônico, foi detectado que exerce maior influência para usuários 

da operadora quando comparado a possíveis novos usuários.  

 

 

2.9.5 Modelo de Satisfação na China 

 

 

Para Loo (2004) e Lai (2009), as empresas de serviço móvel celular da China são 

altamente competitivas. Sendo assim, existe o questionamento; como uma empresa sobrevive 

em condições turbulentas? Em janeiro de 2002, o governo chinês reestruturou o sistema de 

telefonia móvel, permitindo que quatro grandes empresas ofertassem o serviço, China Mobile, 

China Netcom, China Telecom e China Unicom. 

Embora a lealdade do cliente seja cada vez mais identificada como um determinante 

de longo prazo no desempenho financeiro para mercados competitivos, as pesquisas sobre os 

seus antecedentes encontram-se indefinidas para o mercado chinês. Neste contexto o modelo 

de Lai (2009) pode ser considerado a primeira pesquisa neste sentido.  

A pesquisa é definida por meio de dez hipóteses, sendo estas: H1, H3 e H4, 

relacionadas com a qualidade do serviço, tendo um efeito positivo sobre a satisfação do 

cliente, o valor percebido, imagem da empresa; H2, H8 - o valor percebido tem um efeito 

positivo sobre a satisfação do cliente e na lealdade; a imagem coorporativa H5, H6 e H10 tem 

um efeito positivo sobre a satisfação do cliente, o valor percebido e sobre a lealdade; H7 - a 

satisfação do cliente tem um efeito positivo na lealdade; H9 - a qualidade do serviço tem um 

efeito positivo na lealdade. 

 

H1: A qualidade do serviço tem um efeito positivo sobre a satisfação do cliente. 

H2: O valor percebido tem um efeito positivo sobre a satisfação do cliente. 
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H3: A qualidade do serviço tem um efeito positivo sobre o valor percebido. 

H4: A qualidade do serviço prestado tem um efeito positivo sobre a imagem da empresa. 

H5: Imagem corporativa tem um efeito positivo sobre a satisfação do cliente. 

H6: Imagem corporativa tem um efeito positivo sobre o valor percebido 

H7: A satisfação do cliente tem um efeito positivo na lealdade 

H8: O valor percebido tem um efeito positivo na lealdade. 

H9: A qualidade do serviço tem um efeito positivo na lealdade. 

H10: Imagem corporativa tem um efeito positivo sobre a lealdade 

 

 

Metodologia: 

 

 

 Amostra: Compostas inicialmente de um total de 137 clientes que responderam os 

questionários da pesquisa, destes dezenove foram invalidadas, teminando a amostra 

final com 118 respondentes; 

 Técnica Amostral: Amostragem aleatória simples; 

 Design do Questionário – A pesquisa foi revisada por dezesete gerentes, sendo 

escolhido aleatoriamente e enviados 150 questionários. Destes apenas 20 foram 

respondidos.  

A seguir a Figura 2.16 ilustra o modelo estrutural de satisfação desenvolvido na China, 

as hipóteses que correlacionam a qualidade de serviço com a lealdade e com a satisfação, a 

imagem com a lealdade foram estatisticamente rejeitadas na análise final do modelo. 
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Figura 2.16 Modelo de satisfação desenvolvido na China. 
Fonte: Lai (2009) adaptado pelo autor. 
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Conclusão: 

A presente pesquisa examinou um modelo que incorpora a qualidade do serviço, valor, 

imagem, satisfação e lealdade. O modelo Chinês para o setor de comunicações móveis revela 

que a satisfação do cliente e o valor percebido influencia diretamente a lealdade do cliente. 

Em muitos aspectos, as evidências sugerem que o modelo de lealdade na cultura oriental é 

semelhante ao que os pesquisadores têm encontrado nas culturas ocidentais. 

 

 

2.9.6 Modelo de Análise de Valor na Finlândia 

 

 

Pihlstrom (2009) propõe uma análise do efeito direto das dimensões percebidas do 

valor (monetária, conveniência social, valor emocional, condicional e epistêmica) sobre duas 

componentes (compromisso e intenções comportamentais) relacionadas à dimensão lealdade 

no segmento de comunicações móveis. 

 

 

Hipóteses: 

 

 

H1. Valor social tem um efeito positivo sobre o compromisso 

H2. Valor emocional tem um efeito positivo sobre o compromisso 

H3. Valor condicional tem um efeito positivo sobre o compromisso 

H4. Valor condicional tem um efeito positivo sobre as intenções de comportamento 

H5. Valor monetário tem um efeito positivo sobre as intenções de comportamento  

H6. Valor de conveniência tem um efeito positivo sobre as intenções de comportamento 

H7. Valor epistêmico tem um efeito negativo sobre as intenções de comportamento 

H8. Compromisso tem um efeito positivo sobre as intenções de comportamento 
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Metodologia: 

 

 

Os dados foram coletados por meio de um questionário on-line segmentado por 

empresa, 1914 convites foram enviados por e-mail para usuários registrados. Destes apenas 

411 clientes responderam, além disso, outros 103 casos, incluindo mais de 10% 

com valores ausentes foram excluídos. A amostra remanescente analisada foi de 279 

questionários.  

A seguir a Figura 2.17 apresenta o modelo estrutural que analisa o valor percebido dos 

usuários na Finlândia. 

 

 
Figura 2.17 Modelo complexo de análise de valor desenvolvido na Finlândia. 
Fonte:Pihlstrom (2009) adaptado pelo autor. 

 

Conclusão: 

 

Os resultados indicam que, todas as hipóteses são significativamente não rejeita. A 

pesquisa conclui que existe influência direta das diversas dimensões de valor percebido nas 

duas dimensões de lealdade do cliente. Neste sentido, torna-se essencial a diferenciação entre 
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o compromisso que é afetado diretamente pelo valor social, emocional e conveniência e a 

dimensão intenção comportamental que além de ser afetada diretamente pelos valores 

monetários, condicional, epistêmico e convencional, também é afetado indiretamente pelos 

valores social e emocional. Conclui-se assim que, a lealdade dos clientes pode ser avaliada 

por um modelo bidimensional, em contraste com os conceitos unidimensionais 

tradicionalmente usados. 

Por fim, nesta seção foi desenvolvido um levantamento cronológico com a finalidade 

de posicionar os pesquisadores mais importantes da literatura nos últimos dez anos quando se 

referência a modelos de satisfação do segmento de comunicações móveis conforme ilustra a 

Figura 2.18. 

 
Figura 2.18 Levantamento cronológico das pesquisas. 

Fonte: Autor. 
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2.10 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

 

 Este capítulo apresentou inicialmente uma descrição do setor de telecomunicações no 

Brasil, bem com a evolução no cenário competitivo que as operadoras estão inseridas. Em um 

segundo momento, identificou-se o nível de penetração de marcado (Market Share) de cada 

operadora, enfatizando as mudanças mais importantes na regulamentação do segmento nos 

últimos três anos. 

 Em seguida, foram apresentadas as definições das principais variáveis latentes 

utilizadas nos modelos internacionais de satisfação, evidenciando os possíveis antecedentes e 

determinantes do modelo teórico. Ao final, foram sintetizados dezoito modelos de satisfação e 

detalhados os cinco mais importantes para a pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3 MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS  

 

 

3.1 CONCEITUAÇÃO 

 

 

As Equações Estruturais podem ser compreendidas como um modelo de pesquisa 

ancorada em métodos estatísticos, correlações e análise de regressão, que inclui variáveis 

latentes dependentes e independentes, além de erros de medidas nas variáveis. Possibilitando 

assim, a análise de múltiplos parâmetros, suas causas recíprocas, simultaneidade e 

interdependência (JÖRESKOG & SÖRBOM, 1982). 

A modelagem inclui o método de solução para casos especiais utilizando 

procedimentos para análise confirmatória de fatores, regressão linear múltipla, análise de 

caminhos (path), análise dos modelos de dados dependentes no tempo, estruturas de 

covariâncias, modelos recursivos e não recursivos para dados de corte e dados longitudinais. 

Os modelos de equações estruturais são úteis para resolver problemas em ciências sociais e do 

comportamento humano, sendo aplicados no marketing e nas tradicionais áreas de sociologia, 

psicologia, educação, econometria e engenharia (JÖRESKOG & SÖRBOM, 1982). 

Segundo Mendes (2006), a modelagem de equações estruturais é normalmente 

empregada quando o fenômeno em estudo está especificado em termos de variáveis de causas 

e efeitos. Cada equação no modelo representa uma ligação causal ao invés de uma mera 

associação empírica entre as variáveis. Os parâmetros estruturais representam características 

do processo que desenvolvem as variáveis observadas.  

Para Jöreskog e Sörbom (1982), existem três situações que requerem o emprego das 

equações estruturais ao invés dos modelos de regressão linear:  

 As variáveis observadas contêm erros de medidas e quando os interesses estão 

centrados nos relacionamentos entre as variáveis verdadeiras; 

 Existência de interdependência ou causas simultâneas entre as variáveis de 

respostas observadas; 

 As variáveis explicativas importantes não foram observadas ou foram omitidas. 
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3.1.1 Definições  

 

 

Os métodos de estimação de modelos de equações estruturais são derivados de 

pesquisas do início do século XX. A estrutura teórica destas pesquisas foi alicerçada da 

análise de duas vertentes distintas, a análise das relações estruturais, introduzido por Wright 

(1921) e Jakobowicz (2007) e a conceituação de variável latente lançado pelo trabalho de 

Spearman (1904) e Jakobowicz (2007), porém os métodos de estimação obtiveram um avanço 

com a utilização de softwares que foram introduzidos a partir de 1970 por Jöreskog e Wold, 

sendo por muitas décadas a principal ferramenta utilizada em modelagem de equações 

estruturais. 

 Antes de iniciar o desenvolvimento de quaisquer métodos em si, é importante definir 

claramente os tipos de variáveis e modelos presentes no estudo.  

-Variáveis manifestas – são variáveis que podem ser diretamente medidas 

(observadas), sendo identificadas graficamente por meio de quadrados; 

-Variáveis latentes ou construtos – são variáveis que não são diretamente observáveis 

e, portanto, não podem ser medidas diretamente. Variáveis latentes são desconhecidas, 

podendo ser estimadas a partir das variáveis manifestas, sendo representadas e 

esquematicamente indicadas graficamente por meio de elipses; 

-Variáveis latentes endógenas – são variáveis que dependem de pelo menos outra 

variável, ou seja, são variáveis explicadas, direta ou indiretamente, pelas variáveis exógenas 

incluídas no modelo ou pelas relações com variáveis endógenas;  

-Variáveis latentes exógenas – são variáveis que não dependem de outra variável, ou 

seja, são variáveis independentes, não sendo explicadas por meio das relações estabelecidas 

no modelo; 

-Modelo de medida – é o modelo que representa esquematicamente as variáveis 

manifestas ou medidas, são associadas a cada construto; 

-Modelo estrutural – conjunto de uma ou mais relações de dependência conectando os 

construtos do modelo; 

-Índices de ajustamentos do modelo – índices que medem a qualidade ou 

mediocridade do modelo; 

A teoria relacionada na construção dos modelos e a sua interligação com as variáveis 

latentes e manifestas, bem como o ajustamento do modelo é complexa e tem sido 
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desenvolvido por muitos pesquisadores (KLINE, 2011). A seguir discutiremos o método de 

análise da pesquisa. 

 

 

3.1.2 Método de Análise 

 

 

O método de análise foi desenvolvido inicialmente por Jöreskog, que criou o software 

LISREL (JÖRESKOG & SÖRBOM, 1996). Por outro lado, a expansão dos computadores 

pessoais e o aparecimento de softwares como EQS, AMOS, MPLus, RAMONA, tem movido 

a utilização destes recursos de forma cada vez mais frequente. O leitor interessado na 

comparação entre estes softwares encontrará em Jox (1995), Miles (1998) e Kline (2011) 

maiors detalhes sobre as vantagens e aplicações de cada software. 

Sendo assim, a análise da estrutura de covariância utiliza uma equação estrutural com 

base na estimativa da matriz de covariância. Ela permite julgar a qualidade de ajuste do 

modelo aos dados por suas propriedades de distribuição. Este método visa estabelecer a 

qualidade de um modelo pré-estabelecido com base nos dados coletados. 

 

Para Marôco (2010): 

A avaliação empírica e por simulação dos diferentes métodos de estimação 

estão associados a expansão e democratização da metodologia, associada ao 

desenvolvimento de softwares que tem sido o motor de profuso 

desenvolvimento da modelagem de equações estruturais. 

 

 A Modelagem de Equações Estruturais (MEE) utiliza a análise da estrutura de 

covariância originalmente baseada no método de máxima verossimilhança, este método é 

exigente em termos de suposições estatísticas. Assim, a independência das observações e da 

normalidade multivariada de dados se faz necessária antes da sua aplicação. 

 

 

a) Software AMOS (Analysis of Moments Structures) 

 

 

O software estatístico AMOS de autoria de James Arbuckle em 1994 pretendia 

incentivar o ensino de modelagem de equação estrutural, o AMOS apresenta uma interface 

gráfica que permite a completa especificação do modelo de forma visual, para Marôco (2010), 
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esta interface torna-se uma ferramenta poderosa que permite resolver problemas de estimação 

e ajustamento de modelo teórico. 

Licenciado pela IBM, é atualmente um dos mais poderosos sistemas de análise 

estatística e de modelagem de equações, em um ambiente gráfico. Além disso, o sistema 

dispõe de um editor de comandos, que é utilizado para programações avançadas e poderá 

recorrer a fim de realizar determinados tipos de análises mais complexas e elaboradas. 

O software AMOS executa os principais métodos de estimação, e, na versão 19.0 

utiliza os métodos, de Máxima Verossimilhança (ML), Mínimos Quadrados Generalizados 

(GLS), Mínimos Quadrados não Ponderados (ULS), Mínimos Quadrados Ponderados (WLS 

ou ADF), por meio da técnica de identificação da função discrepância que melhor se adapta 

ao conjunto de dados. É, atualmente, um dos pacotes mais utilizados em pesquisa para 

estimar, analisar, e apresentar dados, sendo usado extensamente nas ciências sociais e 

estatísticas. O programa núcleo é chamado base de AMOS Grafic, porém existem vários 

módulos add-on que estendem a sua aplicabilidade.  

Outros softwares foram avaliados, contudo as questões acima citadas identificam o 

AMOS como o software com a mais adequada capacidade de resolução estatística para o 

modelo proposto, bem como uma boa possibilidade de ajustamento de bondade do modelo 

final. 

 

 

3.1.3 Estudo de Caso Geral 

 

 

Na literatura clássica sobre esta abordagem, as variáveis latentes são endógenas e 

exógenas geralmente representadas separadamente. Para Bollen (1989), um modelo de 

equações estruturais com variáveis latentes é definido conforme as equações: 

 

                         

                           

                

 

A equação (3.1) é a parte estrutural do modelo, sendo as equações (3.2) e (3.3) as 

partes relativas às variáveis medidas endógenas e exógenas respectivamente. Os vetores 
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aleatórios               e             não são observáveis e representam as variáveis 

latentes dependentes (endógenas) e independentes (exógenas) respectivamente. As matrizes 

       e        são as matrizes de coeficientes e             é o vetor erro ou distúrbios 

aleatórios (resíduo na equação estrutural).  

Os elementos da matriz Β representam os efeitos causais diretos das variáveis 

endógenas (η) em outras variáveis endógenas (η), os elementos da matriz Γ representam o 

efeito direto da variável exógena ( ) nas variáveis endógenas (η). As matrizes Φ(n×n) e 

Ψ(m×m), não representadas na equação, são as matrizes de erro ξ e ζ. A seguir ilustra-se uma 

matriz com as relações possíveis entre duas variáveis endógenas e uma variável exógena, 

descrevendo os seus coeficientes conforme ilustrada na equação (3.4). 

 

[
  

  
] = |

        

       
| *[

  

  
] + [   ] *[  ] + [   ]                                                                                       

 

Com:  

- η: variáveis endógenas latentes, isto é, uma variável latente que é explicada por uma ou 

várias outras variáveis latentes;  

- ξ: variáveis latentes exógenas, ou seja, uma variável latente que não é explicada por 

nenhuma outra variável latente; 

- y: variáveis manifestas latentes associadas às variáveis endógenas; 

- x: variáveis manifestas associadas às variáveis latentes exógenas; 

-    erros de medição associados com a variável manifesta y; 

- δ: erros de medição associados com a variável manifesta x; 

-   : matriz dos coeficientes de regressão de y sobre η, denominadas cargas das variáveis 

endógenas; 

-   : matriz dos coeficientes de regressão de x sobre ξ, denominadas cargas das variáveis 

exógenas; 

- ζ: erros de medição de variáveis latentes endógenas; 

- B: matriz de coeficientes de relações estruturais a estimar que traduzem o efeito entre as 

variáveis latentes endógenas; 

-    matriz de coeficientes de relações estruturais a estimar que traduzem a influência dos 

atributos entre as variáveis latentes exógenas nas variáveis latentes endógenas; 
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Restrições do modelo: 

-   não se encontra correlacionado com η; 

- δ não se encontra correlacionado com ξ; 

-   não se encontra correlacionado com ξ; 

- ζ não se encontra correlacionado com ξ; 

Após assumir que os dados possui uma distribuição normal multivariada, a informação 

está contida na covariância. Portanto, é de fundamental importância estimar a matriz de 

covariância. 

Θ é o vetor de parâmetros a ser estimado (θ contém os t parâmetros dos coeficientes 

das matrizes). O pressuposto básico do modelo de equação estrutural é representado na 

equação (3.5): 

 

∑  ∑                                                                                                                                                                                      

 

Onde ∑ é a matriz de variância/covariância da amostra, ∑ (θ) é a matriz de 

variância/covariância escrita como função dos parâmetros estimado do modelo. Usando uma 

decomposição desta matriz entre as diferentes variáveis obtêm-se as equações (3.6) e (3.7): 

 

     
 

 
) =∑            

 

∑     [
∑  ∑  

∑  ∑  
] = [

                  [       ]   
                  

 

     [       ]  
      

      

]                      

 

Onde os termos            : 

               

                 

       ζ)        

        δ)        

 

A matriz pode ser estimada a partir da matriz de covariância na amostra observada S. 

Sendo assim, deve-se encontrar ∑(θ)e S, tais que: ∑(θ) e S sejam tão próximos entre sí quanto 

possível, no sentido de uma função ser optimizada. 

 

Sendo S a matriz de covariância obtida na amostra igual a: 
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∑  ∑  

∑  ∑  
]        

 

Procura-se encontrar um estimador para   que minimize uma dada função dos 

elementos da matriz discrepância: 

 

S - ∑    =  [

                            

          
                   

]                                                                                      

 

Onde     e     representam o elemento genérico (i,j) das matrizes amostra (S) e 

Estimada (∑), respectivamente. 

 

A função a ser minimizada tem as seguintes propriedades: 

 

-     ∑     valor escalar; 

-     ∑       ; 

-     ∑           ∑                 

-     ∑     é continuo em S e em ∑   ; 

 

O processo de estimação impõe uma avaliação do afastamento entre a matriz da 

amostra e a matriz dos valores estimados, ou seja, encontrar um valor mínimo para a função 

discrepância.  

A função mais frequentemente usada segundo Ray (2001) e Hair (2006), é a de 

máxima verossimilhança (ML), que procura estimar o modelo por meio de uma função de 

máxima verossimilhança, procurando encontrar os parâmetros teóricos, para os quais a 

amostra coletada identifica a probabilidade máxima de ocorrência: 

 

      ∑         ∑     + tr (S. ∑     ) – log |S| - (p+q)                                                       

 

Onde: 

- p é o numero de indicadores (variáveis manifestas) para as variáveis latentes 

endógenas; 

- q é o numero de indicadores (variáveis manifestas) para as variáveis latentes 

exógenas. 
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Existem outros métodos que também podem ser utilizados para estimar os parâmetros 

do modelo, sendo descritos a seguir: 

- Método de Mínimos Quadrados Generalizados (GLS), o método minimiza a soma 

dos resíduos, ponderados pela inversa da matriz de variância/covariância da amostra. A 

vantagem deste método é que a função realiza a ponderação da soma do quadrado dos 

resíduos atribuindo um maior peso aos elementos    ∑     aos quais se observa um maior 

peso na amostra. 

 

     
 

 
         (  ∑   )

 
     

               

 

- Método dos Mínimos Quadrados Não Ponderados (ULS), este método obtêm a 

função atribuindo o mesmo peso a todos os elementos da matriz simétrica por meio da função 

traço: 

 

     
 

 
    ((  ∑   )

 
)    

               

 

Onde a função traço é definida como:  

   ((  ∑   )
 
)             

              
  + ..... + ∑ ∑            

    
   

   
                      

 

Para Lisboa et al. (2012), este método pode set utilizado para fornecer os valores 

iniciais para outros métodos de estimação. 

 

- Método de Mínimos Quadrados Ponderados (WLS ou ADF), os métodos de 

estimação ULS, GLS e ML podem ser identificados como casos particulares do método ADF, 

sendo a função a maximizar: 

 

            ∑           ∑           

 

Onde W é uma matriz de peso composta dos valores das covariâncias dos elementos 

da amostra (S), esta função é geralmente utilizada para amenizar os efeitos das elevadas 

propriedades assintótica. A desvantagem vem a partir da multi colinearidade dos dados.  
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Segundo Lisboa et al. (2012), o método é insensível ao afastamento das variáveis 

observadas da hipótese, porém requer tamanho da amostras elevadas para proporcionar um 

desempenho adequado, valores entre 1000 a 5000 observações.  

 

 

3.2 ELABORAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL TEÓRICO 

 

 

As equações estruturais podem ser representadas por um diagrama de caminho em que 

as variáveis latentes são representadas por elipses e as variáveis manifestas por quadrados, 

conforme definido na seção 3.2.2. A construção de um diagrama de caminhos com as 

correlações entre as variáveis latentes e sua conversão em equações é exemplificada na Figura 

3.1 e nas equações 3.19 a 3.31, que representam um modelo teórico para estudo com três 

variáveis latentes (duas endógenas e uma exógena) e três variáveis manifestas associadas a 

cada variável latente. 

 
Figura 3.1 Exemplo de Modelo de equações estruturais. 
Fonte: Autor 

 

O modelo estrutural definido pode ser identificado pelas seguintes equações das 

variáveis endógenas    e   :  
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As variáveis manifestas associadas às variáveis latentes exógenas ξ1 são definidas pela 

equação geral: 

        
     δ   ,     i = 1,2,...,n  e  j= 1,2,...,n                                                                       

Equações do modelo para a variável ξ1: 

        
                 

        
                

        
                

As variáveis manifestas associadas às variáveis latentes endógenas    e    são 

definidas pela equação geral: 

        
 

    δ  
,     k = 1,2,...,n  e  j= 1,2,...,n        

 

Equações do modelo para a variável   : 

        
 

               

        
 

               

        
 

               

 

Equações do modelo para a variável   : 

        
 

               

        
 

               

        
 

               

 

Hipótese associadas à variável exógena    

 Hipótese H1: A variável exógena    afeta a variável endógena     

 Hipótese H2: A variável exógena    afeta a variável endógena     

Hipótese associadas à variável exógena    

 Hipótese H3: A variável endógena    afeta a variável endógena     
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3.3 SUPOSIÇÕES ESTATÍSTICAS DO MODELO 

 

 

 A análise de equações estruturais exige a validação de algumas suposições estatísticas 

para a correta análise do modelo teórico. Segundo Marôco (2010), sem esta etapa os 

resultados das análises e as conclusões podem ser seriamente comprometidas. Para Hair 

(2006), a modelagem de equações estruturais compartilha três suposições com outros métodos 

multivariados: independência das observações; amostragem aleatória de respondentes; 

linearidade de todas as relações. Além destas é sensível à características de distribuição dos 

dados e normalidade multivariada. 

 

 

a) Independência das observações 

 

 

Para Marôco (2010), uma suposição básica para análise de equações estruturais 

consiste que as observações de sujeitos diferentes sejam independentes entre si. A 

transgressão desta suposição ocasiona o acréscimo do erro que pode concluir pela não 

significância de um parâmetro que, na população, é significativo. 

 

 

b) Amostragem aleatória de respondentes 

 

 

Malhotra (2011), descreve que, para selecionar uma técnica de amostragem a escolha 

envolve uma entre as duas técnicas: amostragem não probabilística e amostragem 

probabilística. Segundo Hill (2009), na realização de uma pesquisa acadêmica é aconselhável 

escolher uma amostragem probabilística.  

A classificação das técnicas de amostragem probabilística consiste em aleatória 

simples, amostragem sistêmica, amostragem estratificada e amostragem por agrupamento.  

 Amostra Aleatória Simples – Quando se retira uma amostra de n casos de uma 

população, todas as amostras possíveis de tamanho n devem ter a mesma 

probabilidade de serem escolhidas. Segundo Malhotra (2011), nas pesquisas com 



86 

 

 

 

usuários de telefonia, a utilização de Discagem de Dígitos Aleatórios (DDA) é 

empregada para gerar uma amostra aleatória de números telefônicos. A técnica 

descrita como DDA consiste em selecionar aleatoriamente todos os oito dígitos do 

numero telefônico (prefixo e numero).  

O método DDA possibilita a todos os usuários uma chance aproximadamente 

igual de serem incluídos na amostra, porém tem a desvantagem que a totalidade dos 

números selecionados não obrigatoriamente encontra-se em serviço, ou seja, sendo 

utilizados pelos usuários. 

 Amostragem Sistêmica – A amostra é escolhida selecionando um ponto de partida 

aleatório e, em seguida, escolhendo um i elemento em sucessão da estrutura de 

amostragem. A frequência com a qual os elementos são extraídos, i, é denominada 

intervalo de amostragem. Este intervalo é determinado dividindo-se o tamanho da 

população N pelo tamanho da amostra n.  

 Amostragem Estratificada – envolve um processo de amostragem em duas etapas, 

produzindo uma amostra probabilística. Inicialmente, a população é dividida em 

subgrupos chamados fatores. Todos os sujeitos da população devem ser associados a 

apenas um fator e nenhum sujeito deve ser omitido. Em seguida, os sujeitos de cada 

fator são escolhidos de forma aleatória simples. 

A amostra estratificada aumenta a precisão sem elevar os custos. Assim à 

população é dividida usando-se variáveis de estratificação e os fatores são formados 

com base em quatro critérios: homogeneidade, heterogeneidade, afinidade e custo. 

 Amostragem por Agrupamento – A população alvo é dividida em subpopulações 

mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas. Em seguida, uma amostra 

aleatória é escolhida. Um exemplo de uma amostragem por agrupamento é uma 

amostragem por área, que se fundamenta nos agrupamentos por área geográfica. 

  

 

c) Linearidade 

 

 

Segundo Hair (2006), a linearidade expressa o conceito de que, o modelo possui 

propriedades de aditividade e homogeneidade. De uma forma geral, os modelos lineares 

preveem valores que recaem em uma linha reta que tem uma mudança com unidade constante 
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(coeficientes). Para Marôco (2010) os métodos de análise multivariados assumem relações 

lineares entre as variáveis manifestas e as variáveis latentes e entre as variáveis latentes. O 

método de máxima verossimilhança não exige a linearidade, mas quando os dados são 

transformados nas covariâncias ou as correlações de Pearson, estas medidas de associação 

assumem que as variáveis estão correlacionadas de forma linear (SCHUMACKER & 

LOMAX, 2004).  

 

 

d) Distribuição dos dados  

 

 

Segundo Kline (2011), a assimetria e a curtose univariadas são as duas formas de 

análise para a distribuição dos dados, podendo ocorrer tanto de forma separada ou juntas em 

uma variável. As medidas da distribuição de dados (assimetria e curtose) podem ser 

frequentemente utilizadas como uma alternativa para avaliar a distribuição normal dos dados 

(MARÔCO, 2010). Todas as variáveis manifestas devem apresentar valores próximos de zero 

para assimetria univariada (sk) e a curtose univariada (ku), porém Kline (2011) explicita 

algumas pesquisas, segundo as quais, valores absolutos de (sk) inferiores a três e (ku) 

inferiores a 10 não indicam violação da suposição de normalidade.  

 

 

e) Normalidade multivariada  

 

 

Nos métodos de estimação estatísticos por meio de máxima verossimilhança e 

mínimos quadrados generalizados são exigidos que as variáveis manifestas apresentem 

distribuição de normalidade multivariadas e a validação da normalidade é geralmente 

calculada pelo softwares por meio do coeficiente de Mardia conforme equação 3.32 (HAIR, 

2006). 

     
 

 
∑[                 ]    

 

   

           

   

 
 

(3.32) 
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Para Ayán (2008), pode-se admitir a existência de normalidade multivariada, 

sempre que o valor do coeficiente Mardia não exceda a setenta. 

 

 

f) Transformações dos Dados  

 

 

Existem vários métodos de transformação das variáveis manifestas com a finalidade 

de obter uma distribuição normal ou linearidade dos dados. Segundo Hair (2006), as 

transformações de dados fornecem um meio para correção das violações às suposições 

estatísticas que são inerentes às técnicas, bem como melhorar as correlações entre as 

variáveis, podendo ser sustentadas por motivos teóricos ou por análise da natureza dos dados. 

Kline (2011), propõe transformações em duas etapas, tomando como critério para a eficácia 

da transformação, a obtenção de assimetria e índices de curtose que simultaneamente se 

aproxima de zero. As transformações mais utilizadas nas pesquisas são apresentadas a seguir 

na Tabela 3.1 (AYÁN, 2008). 

 

Tabela 3.1 Transformações de variáveis. 

 Inversa Raiz Logaritmo Arcsen Quadrado Log Nepteriano 

 

 

 √  Log (x) Arcsen(x)    Ln (x) 

 

√ 

 √    Log (√ ) Arcsen (√ )        Ln (√ ) 

Fonte: Autor 

 

 A escolha pelo método de transformações de variáveis a ser utilizado na pesquisa deve 

privilegiar a transformação que obtiverem o menor valor de curtose multivariada (HAIR, 

2006).  
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3.4 ANÁLISE DO MODELO 

 

 

Segundo Hair (2006), os modelos podem ser analisados por meio de dois métodos, o 

primeiro é o método de análise em um único estágio, com a estimação do modelo de 

mensuração e do modelo estrutural, sendo realizados simultaneamente; o segundo método por 

meio de dois estágios, cujo modelo de mensuração é inicialmente estimado por meio da 

análise fatorial confirmatória (AFC), e então este modelo é utilizado no segundo estágio para 

estimar o modelo estrutural. Consideráveis discusões têm surgido sobre qual o melhor método 

a ser utilizado e quais os casos de aplicação se justificariam do ponto de vista conceitual e 

empírico. 

Segundo Marôco (2010), a analogia com a subdivisão dos modelos em submodelo de 

mensuração e submodelo estrutural, permite definir a estratégia de identificação do modelo 

causal em dois estágios como adequado.  

       

    

a) Primeiro Estágio  

 

 

Antes de definirmos AFC, é importante entender que o principal objetivo em análise 

fatorial é explicar a covariância ou a correlação entre as variáveis observadas por meio do 

agrupamento de poucas variáveis latentes subjacentes. Vista dessa forma, ela pode ser 

considerada uma técnica de redução (HAIR, 2006). Existem dois tipos básicos de análise 

fatorial: a análise fatorial exploratória (EFA – do inglês, Exploratory Factor Analysis) e a 

análise fatorial confirmatória (CFA – do inglês, Confirmatory Factor Analysis). 

Segundo Hair (2006) e Marôco (2010), existe diferença entre a modelagem por análise 

fatorial exploratória e a modelagem SEM. Na análise fatorial, as variáveis observadas podem 

ser armazenadas em um ou em todos os construtos (fatores), sendo o número de construtos 

limitado. Por outro lado, a modelagem de equação estrutural utiliza análise fatorial 

confirmatória cujas variáveis observadas são armazenadas em construtos particulares para 

avaliar a qualidade do modelo de mensuração teórico. Sendo assim, esta tese descreverá 

apenas (AFC). 

Na Análise Fatorial Confirmatória (AFC), o modelo é previamente construído, o 
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número de variáveis latentes é fixado antes da análise, alguns efeitos diretos de variáveis 

latentes em variáveis observadas são fixados em zero ou em alguma constante, erros de 

medida podem ser correlacionados, a covariância das variáveis pode ser estimadas ou fixadas 

em qualquer valor, sendo necessária a identificação dos parâmetros, ou seja, análise fatorial 

confirmatória requer um modelo inicial detalhado e identificado (SCHUMACKER & 

LOMAX, 2004).  

A AFC é apropriada quando o pesquisador já possui conhecimento teórico sobre as 

variáveis latentes em estudo. Baseado em sua experiência profissional ou nos resultados de 

pesquisas, ou até mesmo de ambos, ela postula as relações entre as variáveis medidas e os 

fatores definidos a priori, e então testa estatisticamente essa estrutura hipotética. Devido ao 

fato da análise fatorial confirmatória ter como meta somente a ligação entre os fatores e as 

variáveis observadas, ela é mais utilizada em modelagem de equações (LEMKE, 2005). 

A análise fatorial confirmatória envolve a especificação e estimação de um ou mais 

modelos hipotéticos de estrutura fatorial, cada um dos quais propõe um conjunto de variáveis 

latentes (fatores) a considerar, a fim de se obter covariâncias em um conjunto de variáveis 

observadas. A modelagem por equações estruturais pode ser usada para testar o ajuste de um 

modelo hipotético nas amostras de dados (KOUFTEROS, 1999). 

Para Schumacker & Lomax (2004), a análise fatorial confirmatória permite a 

operacionalização de um modelo de medida. Suas aplicações são particularmente apropriadas 

quando há um debate sobre a dimensionalidade ou estrutura fatorial de uma escala ou medida, 

permitindo um teste estatístico de aderência (goodness of fit) para a solução fatorial 

confirmatória, o que não é possível com componentes principais ou análise fatorial 

exploratória. Sendo assim, a análise fatorial confirmatória é particularmente útil na validação 

de escalas de mensuração de construtos específicos (HAIR et al., 2006). A seguir a Figura 3.2 

exemplifica a utilização da AFC para o modelo do caso geral, e as variáveis    e    para 

efeito de estudo AFC serão designadas de    e    respectivamente. 
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Figura 3.2 Exemplo AFC para o Modelo do Caso Geral. 
Fonte: Autor. 

 

 

 Requisitos para identificação de modelo AFC 

 

O modelo de mensuração da AFC tem que preencher duas condições necessárias, mas 

não suficientes para poder ser identificado. O número de parâmetros livres deve ser menor ou 

igual que o número de observações e cada fator medido está em uma escala. O número de 

observações é igual ao número de variâncias e covariâncias entre as variáveis observadas 

(v(v+1)/2), onde v é o número de variáveis observadas (KLINE, 2011).  

Já o numero de parâmetros livres do modelo de medida AFC pode ser determinado 

pelo: o numero total das variâncias e covariâncias somada aos erros de medida somada aos 

coeficientes de mensuração. No exemplo da Figura 3.2: 

 v é igual a nove variáveis observadas, sendo o seu número de observações calculada 

por 
       

 
 igual a 45. 

 Parâmetro livre formado pela soma das três variâncias somada as três covariâncias 

somado as nove varaiveis de erros de medida somado a nove coeficientes de 

mensuração igual a vinte e quatro. 

O modelo do caso geral atende á condição, pois o numero de variáveis observadas (45) 

é maior que a quantidade de parâmetros livres (24).  

Como as variáveis latentes não são diretamente medidas, elas necessitam de uma 

escala de medida para que o software seja capaz de calcular as estimativas. Existe na literatura 

duas maneiras de atribuir uma escala às variáveis latentes: a) fixar a variância de um fator 
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igual a uma constante (usualmente 1,0), que padroniza a variável latente; b) fixar a 

alimentação de um indicador por fator um, o que dá à variável latente a mesma métrica do 

indicador (GARSON, 1998). Após a estimação do modelo de mensuração passa-se ao estágio 

da análise do modelo estrutural. 

 Segundo Marôco (2010), no âmbito da modelagem de equações estruturais, a análise 

fatorial confirmatória é geralmente usada para avaliar a qualidade do ajustamento do modelo 

de mensuração teórico, ou seja, a estrutura correlacional observada entre as variáveis 

manifestas.  

 Com a estimação do modelo de mensuração, estabelecem-se os pesos fatoriais 

significativos para o modelo, retiram-se os pontos fora da curva pela análise da distância de 

Mahanalobis, que é realizada por meio do software e descrita na equação 3.33 

(SCHUMACKER & LOMAX, 2004): 

 

              √                  
(3.33) 

 

Onde    é a variável latente,   o valor médio da variável e     a estimativa da amostra 

coletada. Em seguida calcula-se a confiabilidade e a validade do modelo.  

Para o caso da propriedade de consistência e reprodutibilidade de uma medida é 

necessário determinar a confiabilidade composta, sendo esta análise realizada a partir dos 

resultados obtidos para os coeficientes de mensuração     e dos erros de medida     conforme 

equação 3.34 (MARÔCO, 2010): 

 

    
[∑    

 
   ] 

[∑    
 
   ]  [∑     

 
   ] 

 

 

(3.34) 

          
 
                            

(3.35) 

 Hair (2006) considera que, os valores de confiabilidade composto acima de 0,7 são 

indicativos de construtos consistentes e apropriados. 

 Já para a validade, Marôco (2010) define que, a análise consiste nas propriedades do 

instrumento ou escala de medida, ou seja, esta escala mede corretamente e pode ser 

considerada apropriada a operacionalização do construto que se pretende avaliar. A validade é 
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demonstrada por três componentes: 

 Validade Fatorial – Quando a especificação dos itens de um determinado construto é 

correta, os coeficientes de mensuração     devem ser maiores que 0,5. 

 Validade Convergente – Demonstra que o construto se correlaciona positiva e 

significativamente com os construtos teoricamente paralelos, sendo esta validade 

identificada quando os itens que constituem o construto apresentam correlações 

positivas, podendo ser calculada pela variância média extraída na equação 3.36 

(MARÔCO, 2010). 

     
∑    

  
   

∑    
 
  ∑     

 
   

 
    

 
(3.36) 

 

 Validade Discriminante – Avalia se os itens que refletem o fator não estão 

correlacionados com outros fatores, a validade discriminante fica demonstrada quando 

os valores das variâncias medias extraídas forem superior ou igual ao quadrado da 

correlação entre os fatores. 

 

 

b) Segundo Estágio  

 

 

Nesta fase, a avaliação do modelo de equações estruturais é realizada por meio da 

adequação dos parâmetros estimados, verificando-se alguns pontos que não podem ser 

transgredidos:  

 Parâmetros estimados devem apresentar sinal e tamanho adequados;  

 Estimativas devem ter amplitude admissível; 

 Correlações não podem ser maiores que o valor um, em módulo; 

 Variâncias negativas, matrizes de covariâncias e ou correlações que não são positivas 

definidas são indícios de que o modelo está errado, ou a matriz de dados de entrada 

não traz informação suficiente; 

 Outro cuidado importante é com relação à presença de erros padrões que são 

excessivamente grandes ou pequenos, isso é um indicador de ajuste pobre do modelo; 

 Avaliar a significância estatística das estimativas dos parâmetros. 
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Por fim, o objetivo principal da pesquisa em modelagem de equações estruturais é 

confirmar um bom ajuste entre o modelo desenvolvido e os dados amostrais. Para tanto é 

necessário a verificação geral do modelo. Ou seja, o pesquisador especifica um modelo e 

então usa os dados amostrais para testá-lo. A seguir, a seção 3.6 descreve algumas maneiras 

de avaliar se esse objetivo foi alcançado. 

 

 
3.5 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE AJUSTAMENTO DO MODELO 

 

 
A literatura sobre os critérios de ajuste de bondade do modelo identifica a existência 

de apenas um teste estatístico de ajustamento (Qui quadrado) e uma dezena de índices que 

foram desenvolvidos por Bentler e Bonnett (1980), Tanaka (1993), Bollen (2002) e 

Jakobowicz (2007), que podem ser utilizada na avaliação da qualidade de ajustamento. Nos 

últimos anos, muitas pesquisas surgiram e muitos artigos foram publicados sobre o tema, 

principalmente voltados para as ciências sociais como Sociological Review, Behavior 

Multivariate Research, Structural Equation Modeling ou Psychometrika, Telecommunications 

Policy. Porém, para Marôco (2010), a avaliação da qualidade do modelo é uma das áreas 

menos consensuais da modelagem de equação estrutural.  

Para Hair (2006), a qualidade do ajuste mede a correspondência da matriz de dados de 

entrada reais ou observados (covariância ou correlação) com aquela prevista pelo modelo 

proposto. Segundo Tanaka (1993), existem seis concepções para a classificação dos índices de 

ajustamento que podem ser definidos quanto: análise do tamanho da amostra; simplicidade ou 

complexidade do modelo; índices da base populacional, dependendo do método de estimativa; 

índice normalizado; absoluto ou relativo. 

 

 

a) Teste Qui quadrado     ) 

 

 

Este teste é responsável pela avaliação da função discrepância do modelo minimizado 

após o seu ajustamento. No contexto da análise estrutural, verifica-se como vantagem ser uma 

forma simples de avaliar as hipóteses estatísticas do modelo que podem ser descritas a seguir: 
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 A amostra coletada é igual à amostra estimada: 

    ∑    ∑    

 A amostra coletada é diferente da amostra estimada: 

       ∑    ∑    

 

Para testar esta hipótese, usa-se uma razão de verossimilhança segundo a equação 3.37: 

 

    
          

         
  

(3.37) 

 

Onde Λ representa a taxa de probabilidade estatística, θ o vetor de parâmetros livres a 

estimar. O numerador é a função de probabilidade máxima (que é o produto da densidade de 

probabilidade normal, sob a suposição de independência e distribuição da variável normal  Z) 

sob a hipótese nula, e o denominador representa a função máxima verossimilhança sem 

restrição. O espaço de parâmetros para o numerador (    e t dimensão, a área sem parâmetro 

de restrição (Ω) tem uma dimensão de s = 
            

 
 onde p significa a quantidade de 

variáveis manifestas endógenas e q é a quantidade de variáveis manifestos exógenas. Em 

condições de regularidade e com uma amostra grande, a estatística pode ser identificada 

conforme a equação 3.38 (JAKOBOWICZ, 2007): 

 

           Λ) = (N  1)*(ln|∑                 ∑               (3.38) 

 

Segundo Satorra e Bentler (1999), muitas suposições são necessárias para a 

modelagem, sendo a normalidade raramente atendida. O método de estimar parâmetros de 

máxima verossimilhança é pouco afetado pela presença da não normalidade, entretanto o 

calculo do teste Qui quadrado é muito influenciado e os seus valores são inflacionados tendo 

como desvantagem rejeitar a hipótese erroneamente.  

Segundo Meijer (1998) e Jakobowicz (2007), este fato levou pesquisadores a 

desenvolver outros índices de ajustamento, muitas vezes com base no Qui quadrado, mas 

minimizando as suas desvantagens. 
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b) Índices de Ajustamento do Modelo  

 

 

Segundo Schumacker & Lomax (2004), classificam-se os índices de avaliações de 

ajuste em quatro categorias, índices absolutos, índices relativos, índices parcimoniosos e 

índices de discrepância populacional. Nesta pesquisa, as comparações teóricas e empíricas 

foram usadas para selecionar os critérios mais adequados.  

 

 Índices Absolutos 

Este índice avalia a qualidade do modelo sem compará-lo a qualquer outro modelo, ou 

seja, um teste estatístico padronizado para o Qui quadrado. Este índice é definido como a 

comparação de um modelo teórico como o seu grau de liberdade (gl), se o valor for inferior a 

dois, considera-se um modelo muito bom, entre dois e cinco modelos é aceitável e acima do 

valor cinco o modelo torna-se inaceitável. A seguir, a equação 3.39 apresenta a forma de 

cálculo: 

 

           = 
  

  
  (3.39) 

 

O índice de qualidade do ajustamento (GFI) foi um dos primeiros a serem criados 

sendo definido como o mínimo de discrepância generalizada depois do modelo ser ajustado 

pela função de discrepância e antes de qualquer ajuste. Ilustrado conforme a equação 3.40 

(SCHUMACKER & LOMAX, 2004): 

 

       
       ⁄     ∑      ⁄   

       ⁄          ⁄   
 

(3.40) 

 

Onde W é a matriz peso, que depende do método de estimativa utilizado. O GFI indica 

a proporção de informação explicada pela amostra. E consiste em um valor entre zero e um. 

Não está diretamente relacionado ao tamanho da amostra e, empiricamente, o modelo é aceito 

quando o valor de GFI é maior ou igual a 0,9. 
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 Índices Incrementais 

 

Avalia o modelo ajustado comparando como o modelo independente, ou seja, com o 

pior ajustamento possível, não existe qualquer relação entre variáveis manifestas. Em seguida 

compara com o modelo saturado, que é o melhor modelo possível. Todas as variáveis 

manifestas estão correlacionadas. 

 O índice de ajuste normatizado (NFI), foi proposto por Bentler e Bonnett (1980) e 

avalia o percentual de incremento na qualidade do ajustamento, comparado como o modelo 

independente conforme equação 3.41 (MARÔCO, 2010). 

 

     
      

              
  

(3.41) 

 

O índice de ajuste de bondade do modelo (AGFI) avalia a proporção de informação 

ajustada para os valores de graus de liberdade que são utilizados na matriz amostra de 

covariância que foi explicada pelo modelo e está localizado no intervalo [0, 1], sendo 

recomendado que obtenha os valores superiores a 0,9, conforme ilustra a equação 3.42 

(SCHUMACKER & LOMAX, 2004). 

 

                 
               

    
 

(3.42) 

Os valores do AGFI aproximam-se na maioria das vezes do valor de GFI. Porém este 

índice discrimina excessivamente os modelos complexos. 

O Índice Ajuste Comparativo (CFI) foi proposto para corrigir a subestimação que 

ocorre, quando se utiliza o índice NFI para amostras pequenas. Sua forma de cálculo é 

ilustrado conforme a equação 3.43 (KLINE, 2011): 

 

       
              

   (              
                   )

 
(3.43) 

 

Empiricamente, o modelo é aceito quando os valores de CFI calculados são superiores 

ou igual a 0,9. Este índice compara o modelo estudado com o modelo independente. 

O Índice de Ajustamento Não Normalizado (NNFI) é também denominado de índice 

Tucker-Lewis ou TLI, é apresentado na equação 3.44 (MARÔCO, 2010): 
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(3.44) 

 

Avalia-se o aumento do ajustamento de qualidade quando comparado o modelo de 

referência 
              
 

              
 , com o modelo estimado 

  

  
. O valor do índice fica no intervalo de [0, 

1], sendo o modelo aceito quando o valor encontrado é superior ou igual a 0,95. 

 

 Índice Parcimonioso  

 

Quando se corrige os índices relativos com um fator de penalização associado à 

complexidade do modelo, obtêm-se os índices de parcimônia. Para Marôco (2010), o objetivo 

destes índices é compensar a melhoria que se consegue no modelo, simplesmente pela 

inclusão de parâmetros livres. Nas equações 3.45 a 3.47 identificam-se os índices de 

parcimônia mais utilizados (KLINE, 2011). 

 

O índice PCFI compensa o modelo CFI: 

          
  

              
 

(3.45) 

O índice PGFI compensa o modelo GFI: 

          
  

              
 

(3.46) 

O índice PNFI compensa o modelo NFI: 

          
  

              
 

(3.47) 

 Os valores de referência para os índices parcimoniosos são inferiores aos valores de 

referência dos índices absolutos. Consideram-se que índices de parcimônia superiores a 0,8 

indicam um bom ajustamento do modelo (BLUNCH,2008). 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 Índice de Discrepância Populacional 

 

Os índices de discrepância populacional comparam o ajustamento do modelo obtido 

com os momentos amostrais (medias e variâncias) (MARÔCO, 2010). A raiz quadrada do 

erro médio de aproximação (RMSEA) é o mais importante destes índices, sendo calculado a 

partir da função F ~ que é a função a ser otimizada para todos da população. A utilização 

desta função difere de outros índices com base na forma de cálculo utilizada para melhorar o 

nível da amostra, conforme está ilustrado nas equações 3.48 e 3.49 a seguir: 

 

RMSEA = √
  

  
  

(3.48) 

 

Onde: 

 

      ∑  ∑                  ∑              ∑  (3.49) 

 

Este índice mede o ajustamento do qui quadrado    e o seu valor esperado por grau de 

liberdade, sendo calculado valores no intervalo entre [0, ∞ [. utiliza-se uma aproximação com 

amostra conforme 3.50 e 3.51:  

 

RMSEA = √
 

  
  

 

   
  

(3.50) 

Onde: 

 

       ∑                  ∑                 (3.51) 

 

Segundo Schumacker & Lomax 2004, empiricamente, aceitam-se os modelos quando 

os valores de RMSEA são menores ou iguais a 0,05. Por ter a vantagem de conseguir uma 

distribuição de probabilidade não centrada no qui quadrado, associando o grau de liberdade 

com o tamanho de amostra e a largura e centralidade dos parâmetros, tornou-se um dos mais 

utilizados. Pode-se, também obter intervalo de confiança que ficam entre os valores [0; 1] a 

seguir ilustra-se a equação 3.52 do intervalo de conficança: 
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     √
   

       
   √

   

       
   

(3.52) 

 

No entanto, esta suposição de distribuição baseia-se numa curtose multivariada não 

demasiadamente forte, um tamanho de amostra boa e um erro de aproximação que não deve 

ser elevada em comparação com o erro de estimação.  

A seguir a Tabela 3.2 mostra um resumo dos diferentes critérios avaliados nas seções 

anteriores. A primeira coluna apresenta os índices de ajustes, a segunda representa a relação 

com o tamanho da amostra conforme definiu Bollen (2002), a terceira determina a influência 

da complexidade do modelo, a quarta a tipologia e na ultima os valores de referência aceitos: 

 

Tabela 3.2 Resumo dos índices de ajustamento do modelo. 

Índices 
Relação com o 

Tamanho da Amostra 

Relação com a 

Complexidade Modelo 

Tipologia do 

Índice 
Valores de Referência 

  

  
 

Sim Sim Absoluto Menores que cinco 

GFI Não Sim Absoluto Maior ou igual a 0,9 

NFI Não  Sim  Incremental Maior ou igual a 0,9 

AGFI Não Sim Incremental Maior ou igual a 0,8 

CFI Sim Não  Incremental Maior ou igual a 0,9 

TLI Sim Não  Incremental Maior ou igual a 0,95 

PCFI 

PGFI 

PNFI 

Sim 

Não  

Não  

 

Sim  

 

Parcimonioso 

 

Maior ou igual a 0,8 

 

RMSEA 

 

Sim  

 

Não  

Discrepância 

Populacional 

 

Menor ou igual a 0,06 

Fonte: Autor. 

Além disso, segundo Browne & Cudeck (1993), a análise por meio da validação 

cruzada e o bootstrap podem ser usado. A evolução das capacidades computacional permitiu 

a utilização de amostragens técnicas. A partir de uma amostra, desenvolvem-se outras 

amostras compostas de elementos da amostra original e estimam-se os parâmetros do modelo 

nestas amostras. Entretanto, com a utilização deste artificio computacional, os índices obtidos 

apresentam uma distribuição desconhecida, sendo apontadas como desvantagem não se obter 

intervalos de confiança ou realizar testes de hipóteses, assim é inapropriado a sua utilização 

quanto na confirmação de um modelo teórico.  
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3.6 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

 

Neste capítulo foi contextualizado e conceituado a modelagem de equações 

estruturais, por meio do detalhamento de um caso geral. Hair (2006), conceitua que os 

modelos podem ser analisados por meio de dois métodos: o primeiro é o método de análise 

em um único estágio e o segundo método por meio de dois estágios, cujo modelo de 

mensuração é inicialmente estimado por meio da análise fatorial confirmatória (AFC). E, 

então, este modelo é utilizado no segundo estágio para estimar o modelo estrutural. Por fim, 

foram identificados os índices de qualidade de ajustamento do modelo. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4 METODOLOGIA E HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

 

Segundo Rampazzo (2005), metodologia consiste em operacionalizar, sistematizar e 

racionalizar o método através de técnicas que delineiam a pesquisa, a fim de atender a um 

objetivo proposto. Neste capítulo, desenvolvem-se as considerações metodológicas, que 

interligaram conceitos adquiridos pela pesquisa do estado da arte com a experiência de 

especialistas na formulação de hipóteses que foram utilizas para desenvolver um modelo 

teórico que alcance os objetivos estabelecidos. Para isso, foi utilizada uma metodologia 

estatística que resulta da evolução da análise de múltiplas equações denominada de 

modelagem de equações estruturadas (MEE).  

Serra Negra (2009), estabelece uma diferença entre os termos método e metodologia: 

“o método é uma visão abstrata do agir, enquanto a metodologia é uma visão concreta da 

operacionalização”, sendo assim, esta tese utilizara a metodologia por ser uma visão mais 

concreta do fenômeno em estudo. 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

Tadajewski (2006), identifica como uma característica dominante nas pesquisas de 

satisfação do consumidor, a associação dos conceitos filosóficos "positivistas" que defendem 

a ideia do conhecimento cientifico como a única forma de conhecimento verdadeiro. Da 

mesma forma, as pesquisas sobre lealdade têm suas origens no paradigma empírico lógico que 

enfatiza a realidade objetiva medida por dados associados ao comportamento de compra do 

consumidor (ARNDT, 1985; PIHLSTROM 2009). Outro viés na literatura referente à 

lealdade está relacionada à variável valor percebido, sendo esta análise mais subjetiva e 

humanística, permitindo a interpretação do mundo social por meio de experiências pessoais. 
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Alguns pesquisadores seguem a visão mais subjetiva da realidade e tendem a escolher 

técnicas qualitativas, que se esforçam em compreender em profundidade os fenômenos.  

Já para Arbnor & Bjerke (1997), a combinação entre os conceitos antológicos e 

epistemológicos associados às observações, ajudam a estabelecer a crença de que por meio da 

teoria e dos dados coletados se fundamentam o desenvolvimento de um modelo. 

Conceitualmente existem verdades absolutas que podem ser identificadas nas ciências sociais, 

pois as percepções são dependentes da interação social entre o pesquisador e o objeto de 

pesquisa e, neste caso, associa-se também a tecnologia usada para acessar o serviço de 

comunicações móveis. A tecnologia adiciona uma complexidade a pesquisa devido ao 

dinamismo com que os dados são gerados. O ambiente físico real pode ser estendido, porque 

os serviços móveis podem ser utilizados a qualquer hora, em qualquer lugar e a realidade é 

vivida por meio de portais, cujos ambientes físicos e virtuais coexistem. 

Tashakkori & Teddlie (2008), defendem que formas diferentes de conduzir a pesquisa 

se complementam por meio da teoria e a da interação do pesquisador com o objeto da 

pesquisa, podendo assim estimar relações causais, mas não na teoria positivista tradicional, 

que é considerada livre de valor, tempo e independente de contexto (DENZIN & LINCOLN, 

2000). Entretanto, as pesquisas de comportamentos são dependentes do contexto e carregadas 

de valores. Este é mais em linha com a visão relativista, afirmando que o conhecimento é 

contexto vinculado e que as teorias são utilizadas com base em como elas são úteis nesse 

contexto. 

No entanto, generalizações precisam ser feitas, a fim de tornar a teoria útil e 

administrativamente relevante. A generalização é um objetivo perseguido nas pesquisas, pois 

tem como prever o que um determinado segmento de clientes é mais provável de executar em 

uma determinada situação de consumo. Para Tadajewski (2006), pesquisas que exploraram a 

influência situacional por métodos qualitativos se limitam a apenas identificar certos padrões 

de comportamento, não se aprofundando nas relações causais. Portanto, esta tese foi norteada 

por métodos quantitativos que medem conjuntamente as atitudes e comportamentos e estima a 

plausibilidade dos resultados através da análise de relações causais e de sua credibilidade 

(CRESWELL 2009; PATTON 2012).  

Grönroos (2009), enfatiza que a gestão de serviço não se limita a conceituações 

existentes e normas, mas novas técnicas podem ser desenvolvidas usando análise 

confirmatória. Nesta pesquisa aplicaram-se métodos estatísticos de análise de dados 

primários, sendo os dados coletados por meio da aplicação de um questionário estruturado em 
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uma amostra aleatória simples da população. Segundo Creswell (2009), os métodos 

quantitativos são usados cada vez mais para a compreensão e confirmação dos resultados de 

diferentes fontes de dados. Assim, a abordagem dos dados na pesquisa é quantitativa, sendo o 

objetivo principal desenvolver uma modelagem causal para o setor de comunicações móveis. 

Estes princípios têm norteado a seleção dos tópicos de pesquisa, estudos de caso e métodos 

utilizados. 

  

 

4.1.1 Metodologia 

 

 

Segundo Pihlstrom (2008), o uso de dados quantitativos se justifica como um meio útil 

de desenvolver modelos de satisfação dos clientes no contexto do serviço móvel. Estes 

modelos podem ser adequadamente analisados por meio de um estudo exploratório com os 

usuários dos serviços ou através de conhecimento prévio de especialistas no assunto. A 

abordagem tem inicio com observações da vida cotidiana associado ao conhecimento de 

especialistas do segmento na tentativa de encontrar um modelo de correspondência entre a 

teoria usada e as observações (DUBOIS E GADDE 2002; KOVÁCS & SPENS 2005).  

Entretanto, o processo da pesquisa necessita de um estudo detalhado do 

comportamento do setor de comunicações móveis no mundo, sendo este estudo utilizado para 

explorar os antecedentes e determinantes da lealdade nos serviços móveis. Em seguida, a fase 

de elaboração de um questionário para a correta identificação do problema. Este questionário 

foi elaborado a partir do levantamento de cento e quarenta e quatro pesquisadores de vários 

segmentos de mercado. Destes, vinte e quatro foram selecionados como os mais citados na 

literatura, conforme Figura 2.18, e, a partir destes foram avaliados dezoito modelos distintos 

conforme Tabela 2.2, para, em seguida, identificar os construtos pertencentes a cada modelo. 

Por exemplo, quatorze modelos dos analisados utilizam o construto lealdade, ou seja, 77% 

dos modelos. A seguir, a Figura 4.1 mostra uma síntese das relações dos modelos versus os 

construtos utilizados: 

 



105 

 

 

 

 
Figura 4.1 Identificação dos construtos para modelo. 
Fonte: Autor. 

 

Após a escolha dos construtos e a elaboração do modelo estrutural teórico, inicia-se o 

processo de elaboração do questionário e a etapa de testes de validação de conteúdo. Nesta 

etapa foi realizado um levantamento sobre os profissionais com perfil de especialista do 

segmento de telefonia, sendo identificado, no estado, dez possíveis validadores de conteúdo, 

sendo estes três ex-diretores de empresa de comunicações móveis no estado, quatro 

professores do curso de engenharia de telecomunicações da UFRN e três executivos de uma 

grande empresa de telefonia. As considerações e modificações sugeridas no questionário 

foram submetidas à validação teórica, sendo, quando pertinentes, introduzidas no questionário 

final. Este instrumento de pesquisa foi simultaneamente aplicado em um teste piloto ou pré-

teste com trinta cinco alunos e dez professores na Universidade Estadual do Rio Grande Norte 

e Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Com relação ao teste piloto pouco contribuiu 

em modificações, apenas reforçou a certeza de que o questionário estava finalizado e pronto 

para melhor coletar as relações causais pertinentes a cada variável. Por fim, foram feitas as 

considerações finais e o questionário submetido à amostra dos usuários de serviços móveis. 
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A seguir as etapas desta tese foram identificadas e ordenadas na Figura 4.2. 

 
Figura 4.2 Etapas cronológicas da pesquisa desenvolvida. 
Fonte: Autor. 

 

 Vale salientar que, em cada etapa executam-se varias atividades dependentes umas das 

outras. Por exemplo, na identificação do problema, sua execução acontece por meio das 

etapas contextualização, conhecimento do especialista, análise do referencial teórico, entre 

outras, sendo assim, com a finalidade de esclarecer no detalhamento das etapas da pesquisa e 

auxiliar outros pesquisadores, mostra-se a seguir na Tabela 4.1 a descrição de cada etapa: 
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Tabela 4.1 Detalhamento das etapas da pesquisa. 
Etapas Descrição 

Desenvolvimento do Modelo Identificação do Problema  

Contextualização; 

Referencial Teórico; 

Conhecimento de especialista do assunto 

Diagrama de Caminhos  Após a revisão do estado da arte proporcionando ao 

pesquisador conhecimento teórico para identificar os 

construtos relevantes, ligações representando as 

correlações do modelo mensuração e estrutural.  

Transformar o Diagrama de Caminho em equações  Especificação do Modelo;  

Técnica Estatística - Modelagem de equação estrutural. 

Desenvolvimento do Questionário e Estimação do 

Modelo 

Realizado um levantamento com 144 questionários 

utilizados por pesquisadores e uma avaliação detalhada 

dos questionários utilizados pelos índices de satisfação 

americano (ACSI) e europeu (ECSI). 

Cálculo da Confiabilidade da Amostra e Coleta dos 

Dados preocupação com a identificação  

Calculo da dimensão da amostra necessária versus o 

tamanho da população e a forma de aplicação do 

questionário. 

Hipótese do Modelo  Definir as relações entre os construtos e as hipóteses 

relacionadas.  

Suposições Estatísticas  Linearidade; 

Normalidade; 

Dados fora do padrão; 

Independência das observações; 

Múltiplos indicadores; 

Caso necessário definir as transformações necessárias 

analisando a curtose e assimetria dos dados coletados. 

Análise do Modelo Análise Fatorial Confirmatória e Análise do Estrutural. 

Avaliação do Modelo  Por meio dos índices de ajustamento de bondade. 

Fonte: Autor. 

Os dados foram coletados por meio de questionários, conforme apresentado no 

Apêndice B, sendo os resultados analisados e relatados em conformidade com as técnicas 

estatísticas. O estudo delineou-se nos serviços de comunicações móveis, e, portanto, efetua 

comparações entre diferentes tipos de operadoras de serviços. O número de respondentes da 

pesquisa está resumido na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 Numero de respondentes. 
Amostra Quantidade de Entrevistas Taxa de Resposta 

 Especialistas  10 100% 

Teste Piloto UERN 20  90% 

Teste Piloto UFERSA 25  84% 

Amostra  1000  52% 

Fonte: Autor. 

As informações sobre as características das amostras dos respondentes são fornecidas 

na parte A do questionário: perfil do usuário. O estudo atingiu uma variedade de usuários de 

serviços móveis que utilizaram diferentes tipos de funcionalidade. A amostra foi formada por 

homens e mulheres entre as idades de 16 a 60 anos e representou a opinião dos usuários de 

comunicações móveis do estado do Rio Grande do Norte, que foram identificados por idade, 
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sexo, escolaridade, estado civil, renda familiar, tempo como usuário, despesa média com 

comunicações móveis, análise da operadora, análise do tipo de serviço e qual a sua principal 

utilização. Parte B: expectativa dos usuários e na parte C: identifica a sua percepção como 

cliente do serviço.  

Segundo Gil (2008), a pesquisa pode ser identificada como aplicada, pois tem objetivo 

de investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses no desenvolvimento de um modelo teórico de 

lealdade, por meio de fatos registrados, analisados, classificados e interpretados, sem 

interferência do pesquisador, com uso de técnicas padronizadas de coleta de dados através de 

questionário, com relação à natureza de caráter explicativo, tendo como preocupação central 

identificação dos fatos que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos.  

Esta pesquisa, segundo Hair (2006), pode ser classificada como de causal e efeito, 

pois, tem como finalidade verificar a veracidade de ideias por meio de hipóteses levantadas 

sobre uma questão em estudo. Um estudo causal testa se um evento causa reflexo em outro 

evento ou não. A causalidade significa que uma mudança em uma variável independente 

(causa) executa uma mudança em uma variável dependente (efeito).  

Silva & Menezes (2001) conceituaram que pesquisas quantitativas têm a finalidade de 

traduzir em números as informações e opiniões para classificá-las e analisá-las, requerendo o 

uso de recursos e técnicas estatísticas. Corroborando, Lakatos & Marconi (2010) definem o 

método estatístico como uma forma significativa de redução dos fenômenos sociológicos, 

políticos e econômicos, a valores quantitativos e as suas respectivas manipulações estatísticas, 

que permitem aos pesquisadores comprovar as relações dos fenômenos entre si, e obtendo 

generalizações sobre sua natureza da ocorrência.  

Para isto, a tese está posicionada no segmento de comunicações móveis, pesquisando 

modelos de lealdade e satisfação do cliente. A seguir a Figura 4.3 ilustra os três componentes 

da pesquisa: percepção dos clientes que utilizam o serviço, o objetivo das operadoras de 

serviço, análise por meio de processamento inteligente das informações com a tecnologia da 

modelagem de equações estruturais. 
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Figura 4.3 Contextualização da pesquisa. 
Fonte: Autor. 

 

 

Por fim, com relação à abordagem da pesquisa, esta pode ser identificada como de 

caráter quantitativo, pois traduz, em números, as opiniões e informações e as classifica e 

analisa, utilizando-se de técnicas estatísticas com o objetivo de confirmar a veracidade ou não 

das hipóteses por meio de um modelo estrutural de causa e efeito.  

 

 

4.2 CONSTRUTOS UTILIZADOS NA PESQUISA 

 

 

O modelo hierárquico integrado desenvolvido nesta pesquisa foi baseado nas 

experiências dos índices de satisfação americano (ACSI) e Europeu (ECSI), bem como uma 

ampla validação empírica realizada por diversos pesquisadores na elaboração de seus modelos 

para o segmento de comunicações móveis em diversos países, sendo os mais importantes, os 

modelos desenvolvidos nos Estados Unidos, Coréia, China, Finlândia e Turquia. Todo este 
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referencial foi analisado, validado e acrescido das experiências do autor na elaboração do 

modelo estrutural teórico conforme ilustrado nas Tabela 4.3, Tabela 4.4, Tabela 4.5,Tabela 

4.6, Tabela 4.7, Tabela 4.8. Por fim, para a escolha das variáveis de mensuração dos modelos 

selecionados foram escolhidos os indicadores tradicionalmente pesquisados pelos modelos 

nacionais de satisfação e adaptados alguns parâmetros para a realidade brasileira. 

 

 Qualidade de Serviço (QS) 

 

Brady e Cronin (2001), desenvolveram um modelo cuja qualidade é identificada como 

uma variável endógena e antecedente da satisfação, as pesquisas de Dabholkar et al., (1996), 

corroboram conceitualmente neste sentido para o desenvolvimento do construto percepção da 

qualidade do serviço. O modelo da pesquisa sugere que os clientes dos serviços de 

comunicações móveis avaliem a qualidade destes serviços de comunicações móveis em sete 

níveis: um nível geral, um nível mais específico, diversidade, confiabilidade, informações, 

canais de comunicação e rapidez. Conforme ilustra a Tabela 4.3, a seguir, também se 

identifica as variáveis manifestas e os autores relacionados à qualidade de serviço. 

 

Tabela 4.3 Construto qualidade de serviço. 
Autores: Dabbolkar et al. (1996), Sharman (2000), Johnson (2002), Brady e Cronin (2001), Anderson e 

Srinivasan (2003), Turel (2006), Carceres (2007), Liu (2011).  
Dimensão Variável Manifesta Fonte 

Geral QS1 - Qualidade geral em relação à operadora. Modelos ACSI e ECSI 

Qualidade Especifica QS2 - Qualidade técnica (sinal, área de 

cobertura e qualidade das ligações). 

Modelos ACSI e ECSI 

Qualidade Especifica QS3 - Capacidade de resolver falhas e 

problemas.   

Adaptado pelo Autor 

Qualidade Especifica QS4 - Atendimento ao consumidor – SAC. Modelo ECSI 

Qualidade Especifica QS5 - Qualidade nos produtos e serviços 

(Planos, Ofertas, Acesso á Internet, SMS, 

Mensagem Multimídia). 

Modelo ECSI 

Diversidade QS6 - Diversidade de produtos e serviços Modelo ECSI 

Confiabilidade QS7 - Confiabilidade nos produtos e serviços. Modelos ACSI e ECSI 

Informações QS8 - Clareza e transparência nas informações. Modelo ECSI 

Canais de 

Comunicação 

QS9 - Manter contato com a operadora (SAC, 

Facebook, Twetter, Chat on line, Lojas Próprias 

ou Terceirizadas). 

Adaptado pelo Autor 

Rapidez QS10 - Respostas às solicitações. Adaptado pelo Autor 

Fonte: Autor. 

 A seguir, a Figura 4.4 representa a associação de causa e efeito do construto qualidade 

de serviço com as dez variáveis de medidas e suas respectivas variáveis de erro. 
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Figura 4.4 Causa efeito da variável qualidade de serviço. 
Fonte: Autor adaptado do software AMOS. 

 

A partir do diagrama da Figura 4.4 e do modelo de equação        desenvolvem as 

equações do modelo de medida para a variável endógena qualidade de serviço: 

          *    +    , onde     representa a variável manifesta QS1,    a variável endógena 

qualidade de serviço e     a variável de erro eq1                                                                           

          *    +    , onde     representa a variável manifesta QS2,    a variável endógena 

qualidade de serviço e     a variável de erro eq2                                                                            

          *    +    , onde     representa variável manifesta QS3,    a variável endógena 

qualidade de serviço e     a variável de erro eq3                                                                              

          *    +    , onde     representa a variável manifesta QS4,    a variável endógena 

qualidade de serviço e     a variável de erro eq4                                                                              

          *    +    , onde     representa a variável manifesta QS5,    a variável endógena 

qualidade de serviço e     a variável de erro eq5                                                                              

          *    +    , onde     representa a variável manifesta QS6,    a variável endógena 

qualidade de serviço e     a variável de erro eq6                                                                               
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          *    +    , onde     representa a variável manifesta QS7,    a variável endógena 

qualidade de serviço e     a variável de erro eq7                                                                               

          *    +    , onde     representa a variável manifesta QS8,    a variável endógena 

qualidade de serviço e     a variável de erro eq8                                                                               

          *    +    , onde     representa a variável manifesta QS9,    a variável endógena 

qualidade de serviço e     a variável de erro eq9                                                                               

            *    +     , onde      representa a variável manifesta QS10,    variável 

endógena qualidade de serviço e      a variável de erro eq10                                                       

 

A seguir as equações no formato de matriz qualidade de serviço:     =         

    onde k = 1, 2, ..., 10: 
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 Satisfação do Cliente (SC) 

 

 

Churchill e Surprenant (1982), definem a satisfação do cliente como uma equação que 

confronta a compra com o sentimento de recompensa em relação ao custo de aquisição e as 

consequências previstas. Rust e Oliver (1994), resumem a satisfação do cliente em uma 

reação cognitiva e afetiva que resulta da comparação das percepções dos clientes sobre a 

qualidade do serviço versus suas expectativas de desempenho do serviço.  

Wang et al., (2004) sugerem que existem pelo menos dois diferentes conceituações de 

satisfação do cliente na literatura. Um deles é a perspectiva de transação específica, que 

conceitua que a satisfação do cliente é um julgamento avaliativo pós-escolha de uma ocasião 

de compra específica (OLIVER, 2010). A outra conceituação é a perspectiva mais aceita 
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atualmente, que conceitua a satisfação do cliente como uma avaliação entre a compra total e a 

experiências de consumo com um produto ou serviço ao longo do tempo (FORNELL et al., 

2006). 

Operadoras de comunicações móveis estão dispostas a fazer investimentos na 

satisfação do cliente, para obter os benefícios de um alto nível de lealdade. Este alto nível de 

satisfação do cliente tende a resultar em um menor nível de sensibilidade ao preço, praticando 

uma redução nos custos de marketing, um potencial aumento de novos clientes, redução dos 

custos operacionais, uma melhoria na eficácia da publicidade e reputação empresarial 

(FORNELL, 1996). A satisfação do cliente é um construto muito importante. Os autores 

pesquisados sustentam que a satisfação do cliente está no centro de uma cadeia de relações 

que liga as variáveis antecedentes, qualidade serviço, valor percebido e as expectativas dos 

clientes, com a variável consequente lealdade do cliente. A seguir, a Tabela 4.4 identifica as 

variáveis e os autores relacionados á variável satisfação do cliente. 

Tabela 4.4 Construto satisfação do cliente. 
 Autores: Churchill e Surprenant (1982), Rust e Oliver (1994), Sharman (2000), Gerpott et al. (2001), Johnson 

(2001), Anderson e Srinivasan (2003), Wang et al. (2004), Turel (2006), Carceres (2007), Deng (2010), Oliver 

(2010), Liu (2011). 

Dimensão Variável Manifesta  Fonte 

Concorrência SC1 - Comparada com outras 

operadoras de telefonia móvel. 

Modelos ACSI e ECSI 

Expectativas SC2 - Comparado com suas 

expectativas. 

Modelos ACSI e ECSI 

Ideal SC2 - Comparado com a empresa 

ideal. 

Modelos ACSI e ECSI 

Fonte: Autor 

 

A seguir a Figura 4.5 representa a associação de causa e efeito do construto satisfação 

do cliente com as três variáveis de medidas e suas respectivas variáveis de erro. 

 

Figura 4.5 Causa efeito da variável satisfação do cliente. 
Fonte: Autor adaptado do software AMOS. 
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A partir do diagrama da Figura 4.5 e do modelo de equação        desenvolvem as 

equações do modelo de medida para a variável endógena satisfação do cliente: 

          *    +    , onde     representa a variável manifesta SC1,    a variável endógena 

satisfação do cliente e     a variável de erro es1                                                                               

          *    +    , onde     representa a variável manifesta SC2,    a variável endógena 

satisfação do cliente e     a variável de erro es2                                                                               

          *    +    , onde     representa a variável manifesta SC3,    a variável endógena 

satisfação do cliente e     a variável de erro es3                                                                               

A seguir as equações no formato de matriz satisfação do cliente:     =               

onde k= 1, 2, 3 

[
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]                                                                                                                  

 

 

 Valor Percebido (VP) 

 

Apesar da importância que o valor percebido pelo cliente exerce e sendo atualmente 

amplamente reconhecido por acadêmicos e profissionais, algumas pesquisas sugerem que a 

compreensão da natureza exata do construto e o seu impacto sobre o comportamento do 

cliente é fragmentado (NGUYEN & LEBLANC, 2001). Assim, a definição do valor 

percebido torna-se divergente (BHATTACHARYA & SINGH, 2008; WANG et al., 2004). 

Zeithaml & Parasuraman (2004) definem o valor percebido como uma avaliação geral 

da utilidade de um produto baseado na sua percepção de que é recebida. Segundo Dodds, 

Monroe e Grewal (1991), definem o valor do cliente como o trade-offs entre a variável 

qualidade percebida e os benefícios psicológicos, associados à variável sacrifício monetário. 

Já para Woodruff (1997), o valor percebido é identificado como uma preferência percebida do 

cliente versus uma avaliação dos atributos do produto. 

Bhattacharya e Singh (2008) e Wang et al., (2004), afirmam que, embora as definições 

de valor percebido sejam divergentes, estas definições mostram pontos em comum. O valor 

percebido está associado com o uso de determinados produtos ou serviços 

(BHATTACHARYA & SINGH, 2008; WANG, et al., 2004; WOODRUFF, 1997). A medida 

de valor é determinada por percepções e não pelos fornecedores, suposições de clientes ou 

intenções (BHATTACHARYA & SINGH, 2008; WANG et al., 2004; ANDERSON & 
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SRINIVASAN, 2003). A extensão do valor percebido pelos clientes como normalmente, 

envolve uma percepção entre o que os clientes recebem, tais como qualidade e benefícios e os 

custos incorridos pelos clientes, tais como, dinheiro, esforço e tempo (WANG et al., 2004). A 

seguir, a Tabela 4.5 identifica as variáveis e os autores relacionados à variável valor 

percebido. 

Tabela 4.5 Construto valor percebido. 
Autores: Parasuraman et al., (1988), Nguyen & Leblanc (1998), Anderson & Srinivasan (2003), Johnson (2001), 

Wang, et al., (2004), Turel (2006), Bhattacharya & Singh, (2008), Pihlström (2009), Deng (2010), Liu (2011). 

Dimensão  Variável Manifesta  Fonte 

 VP1 - Qualidade percebida. Modelos ACSI e ECSI 

 VP2 – Benefícios ofertados. Modelos ACSI e ECSI 

 

Monetário 

VP3 - Capacidade em solucionar 

seus problemas. 

Adaptado pelo Autor 

 VP4 - O valor pago é o motivo 

permanência. 

Adaptado pelo Autor 

 VP5 - Preço praticado pelo 

concorrente. 

Adaptado pelo Autor 

 

Conveniência 

VP6 - Utiliza os serviços da 

(Informações, SMS, Internet, 

Serviços Multimídia). 

Adaptado pelo Autor 

 VP7 - As facilidades e a 

conveniência 

Adaptado pelo Autor 

Fonte: Autor 

A seguir a Figura 4.6 representa a associação de causa e efeito do construto valor com 

as sete variáveis de medidas e suas respectivas variáveis de erro. 

 

Figura 4.6 Causa efeito da variável valor percebido. 
Fonte: Autor adaptado do software AMOS. 
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A partir do diagrama da Figura 4.6 e do modelo de equação        desenvolvem as 

equações do modelo de medida para a variável endógena valor percebido: 

          *    +    , onde     representa a variável manifesta VP1,    a variável endógena 

valor percebido e     a variável de erro ev1                                                                                       

          *    +    , onde     representa a variável manifesta VP2,    a variável endógena 

valor percebido e     a variável de erro ev2                                                                                       

          *   +     , onde     representa a variável manifesta VP3,    a variável endógena 

valor percebido e     a variável de erro ev3                                                                                       

          *   +    , onde     representa a variável manifesta VP4,    a variável endógena 

valor percebido e     a variável de erro ev4                                                                                      

          *   +    , onde     representa a variável manifesta VP5,    a variável endógena 

valor percebido e     a variável de erro ev5                                                                                      

          *    +    , onde     representa a variável manifesta VP6,    a variável endógena 

valor percebido e     a variável de erro ev6                                                                                       

          *   +    , onde     representa a variável manifesta VP7,    a variável endógena 

valor percebido e       variável de erro ev7                                                                                     

A seguir as equações no formato de matriz valor percebido:     =              

onde k = 1, 2, ..., 10: 

[
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  *    + 
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 Confiança na Marca (CM) 

 

Barich e Kotler (1991), definem a confiança na empresa como a soma de crenças, 

atitudes e impressões para uma organização. Grönroos (2009), argumenta que a confiança 

corporativa é principalmente determinada pela avaliação dos clientes sobre os serviços que 

recebem. Nguyen e Leblanc (2001), afirmam que os resultados da confiança corporativa são 

as experiências de consumo dos clientes de uma forma geral. Os autores identificam os 

atributos físicos e comportamentais da organização que estão relacionados com a confiança na 
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marca, como o nome da organização, arquitetura e variedade de produtos / serviços. Nguyen e 

Leblanc (2001) também descrevem a confiança como uma construção cumulativa que é 

atualizada cada vez que o cliente consome o serviço. 

Carceres (2007), identifica dois componentes principais da confiança na marca: 

funcional e emocional. O componente funcional está relacionado a características tangíveis 

que podem ser facilmente medido e o componente emocional está associado a estados 

psicológicos que se manifestam por sentimentos e atitudes. 

Grönroos (2009), afirma que a confiança na marca é muito importante para o serviço 

das organizações, servindo como um mecanismo de seleção que tem uma influencia na 

percepção dos clientes e, consequentemente, na sua satisfação. Andressen & Lindastad (1998) 

afirmam que desenvolver a confiança na marca é de vital importância para o serviço das 

organizações, sendo este fator crítico nas decisões de compra, quando o segmento de mercado 

é altamente competitivo e os clientes têm informações suficientes sobre os atributos de 

serviço e produtos. A seguir, a Tabela 4.6 identifica as variáveis e os autores relacionados à 

variável confiança na marca. 

Tabela 4.6 Construto confiança na marca. 
 Autores: Barich e Kotler (1991), Andressen Lindastad (1998), Sharman (2000), Nguyen e Leblanc (2001), 

Anderson & Srinivasan (2003), Carceres (2007), Grönroos (2009), Liu (2011). 

Dimensão  Variável Manifesta  Fonte 

Confiança CM1 - Confiável nos 

compromissos assumidos. 

Modelo ECSI 

Social CM2 – Contribui para a sociedade. Modelo ECSI 

Estabilidade  CM3 - estável e solidamente 

consolida. 

Modelo ECSI 

Cliente CM4 - Interesses dos seus clientes. Modelo ECSI 

Competência  CM5 - Competência em prestar os 

serviços. 

Adaptado pelo Autor 

Informações  CM6 - Veracidade nas informações 

fornecidas. 

Adaptado pelo Autor 

Inovadora CM7 - Voltada para o futuro. Modelo ECSI 

Fonte: Autor. 

A seguir, a Figura 4.7 representa a associação de causa e efeito do construto confiança 

na marca com as sete variáveis de medidas e suas respectivas variáveis de erro. 
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Figura 4.7 Causa efeito da variável confiança na marca. 
Fonte: Autor adaptado do software AMOS. 

 

A partir do diagrama da Figura 4.7 e do modelo de equação        desenvolvem as 

equações do modelo de medida para a variável endógena confiança na marca: 

          *    +    , onde     representa a variável manifesta CM1,    a variável endógena 

confiança na marca e     a variável de erro ec1                                                                              

          *    +    , onde     representa a variável manifesta CM2,    a variável endógena 

confiança na marca e     a variável de erro ec2                                                                              

          *    +     , onde     representa a variável manifesta CM3,    a variável endógena 

confiança na marca e     a variável de erro ec3                                                                              

          *    +    , onde     representa a variável manifesta CM4,    a variável endógena 

confiança na marca e     a variável de erro ec4                                                                              

          *    +    , onde     representa a variável manifesta CM5,    a variável endógena 

confiança na marca e     a variável de erro ec5                                                                              

          *    +    , onde     representa a variável manifesta CM6,    a variável endógena 

confiança na marca e     a variável de erro ec6                                                                              

          *    +    , onde     representa a variável manifesta CM7,    a variável endógena 

confiança na marca e     a variável de erro ec7                                                                              
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A seguir as equações no formato de matriz confiança na marca:    =                   

onde  k = 1, 2, ..., 7: 

[
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 Lealdade (LC) 

 

 

Oliver (2010), define a lealdade do cliente como um compromisso não formal de 

realizar uma nova compra de um produto ou serviço, preferido de forma consistentemente no 

futuro, mantendo um comportamento repetitivo, apesar das influências situacionais e dos 

esforços do concorrente em provocar a mudança de comportamento. Kim et al., (2004) 

descrevem a lealdade do cliente como uma combinação de atitudes favoráveis e do 

comportamento de recompra. Aydin e Ozer (2005), sugerem que a lealdade do cliente é 

caracterizada pela intenção de recompra, uma resistência à mudança para um produto ou 

serviço do concorrente, que pode ser superior ao produto ou serviço do fornecedor 

preferencial, consiste em uma vontade para recomendar um fornecedor de produto ou serviço 

para amigos e familiares. 

Odin e Florence (2001), sugerem que, embora as definições de lealdade do cliente 

sejam divergentes, há pelo menos duas abordagens básicas que são utilizadas por acadêmicos 

para conceituar a lealdade do cliente. Uma é a abordagem estocástica, que assume a lealdade 

do cliente como um comportamento (EHRENBERG, 1988; XIN SHU 2010). A outra é a 

abordagem determinística, o qual assume a lealdade do cliente como uma atitude 

(FOURNIER & YAO, 1997). 

A lealdade do cliente é importante para as operadoras de comunicações móveis, 

porque está intimamente relacionada à sobrevivência de uma organização de serviços e seu 

futuro crescimento (KIM et al., 2004). Especialmente em um mercado maduro e altamente 

competitivo, a manutenção de um alto nível de lealdade dos clientes existentes é mais 

importante do que induzir a expansão de potenciais novos clientes do mercado (LEE & 
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CUNNINGHAM, 2001; FORNELL, 1992). A seguir, a Tabela 4.7 identifica as variáveis e os 

autores relacionados à variável lealdade. 

Tabela 4.7 Construto lealdade do cliente. 
Autores: Fornell (1992), Fournier e Yao (1997), Ehrenberg (1988), Sharman (2000), Gerpott et al. (2001), 

Johnson (2001), Odin, e Florence (2001), Lee e Cunningham (2001), Anderson & Srinivasan (2003), Kim et al., 

(2004), Aydin e Ozer (2005), Turel (2006), Carceres (2007), Oliver (2010), Deng (2010), Liu (2011). 

Dimensão  Variável Manifesta  Fonte 

Continuidade  LC1 - Intenção de permanecer 

como cliente. 

Modelos ACSI e ECSI 

Recomendar LC2 - Recomendaria a operadora 

para amigos e familiares. 

Modelos ACSI e ECSI 

Sensibilidade a preço LC3 – Preço ofertado pelas 

concorrentes influencia. 

Modelos ACSI e ECSI 

Fonte: Autor. 

A seguir, a Figura 4.8 representa a associação de causa e efeito do construto lealdade 

com as três variáveis de medidas e suas respectivas variáveis de erro. 

 

Figura 4.8 Causa efeito da variável lealdade do cliente. 
Fonte: Autor adaptado do software AMOS. 

 

A partir do diagrama da Figura 4.8 e do modelo de equação        desenvolvem-se as 

equações do modelo de medida para a variável endógena lealdade: 

          *    +    , onde     representa a variável manifesta LC1,    a variável endógena 

lealdade do cliente e     a variável erro el1                                                                                        

          *    +    , onde     representa a variável manifesta LC2,    a variável endógena 

lealdade do cliente e     a variável erro el2                                                                                        

          *    +    , onde     representa a variável manifesta LC3,    a variável endógena 

lealdade do cliente e     a variável erro el3                                                                                        
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A seguir as equações no formato de matriz lealdade do cliente:     =             

onde k= 1, 2, 3: 

 

[

   

   

   

]  = [

     

    

    

] *    + [

   
   
   

]                                                                                                                  

 

 Expectativa (EX) 

 

Para Kirchmeyer (2002), a confirmação de expectativa pode ser considerada um dos 

fatores determinantes na percepção da qualidade de serviço, valor percebido e confiança na 

marca, mas a direção entre essas quatro variáveis e a satisfação não é inteiramente previsível. 

Segundo Loverlock e Wirtz (2007), essas variáveis latentes estão relacionadas com o contexto 

psicológico do indivíduo. Sendo assim, a psicologia tem sugerido que se essas variáveis não 

obedecem às respectivas sintonias no sistema psicológico do indivíduo, e se o indivíduo não 

materializa seu desejo proveniente de suas expectativas iniciais, esse indivíduo pode mudar 

seu comportamento favorável gerado pelas expectativas. Essa mudança de comportamento 

pode ser materializada por uma lacuna. Nesse contexto, a lacuna é a diferença entre as 

expectativas em torno da confiança da marca e a realidade encontrada. Sobre essa abordagem 

Turel (2006) observou que: 

 

Com relação à percepção dos clientes de comunicação móvel é imperativo que as 

expectativas sejam realistas e possíveis de execução, caso contrário uma lacuna (gap) 

na qualidade dos serviços será criada. A questão que aflora desse contexto é como os 

clientes irão lidar com esta lacuna. 
 

Se o cliente tem altas expectativas sobre o serviço e sua percepção do desempenho do 

serviço é diferente de suas expectativas em relação à realidade encontrada, a desconfirmação 

destas expectativas pode resultar na diminuição da confiança na marca, aumento da sua 

sensibilidade ao valor pago pelo serviço e uma reavaliação da qualidade de serviço prestado 

pela operadora. Diante de um cenário como esse, pode afirmar que o cliente de comunicações 

móveis está insatisfeito com o serviço prestado.  

 Para Ray (2001), as expectativas podem parcialmente estar baseadas na mensagem 

promocional, que em si é a representação de um ideal, enquanto que a experiência real é a que 

está baseada em graus de tolerância de serviços satisfatórios, mas que não atendem 

exatamente às expectativas. Neste contexto, níveis de tolerância de serviços significam que o 

indivíduo não está totalmente satisfeito com o serviço, mas decide aceitar o serviço como 
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satisfatório.  

As expectativas dos clientes incluem não só as informações que absorveram no 

passado por experiências com outras operadoras, comparações com outros serviços associadas 

às informações que eles têm sobre outros serviços e produtos da marca. A seguir, a Tabela 4.8 

identifica as variáveis e os autores relacionados à variável expectativa. 

Tabela 4.8 Construto expectativa. 
Autores: Spreng et al. (1996), Sharman (2000), Ray (2001), Kirchmeyer (2002), Venkatesh (2003), Zeithaml & 

Parasuraman, (2004), Turel (2006), Fornell et al. (2006), Loverlock e Wirtz (2007), Grigoroudis & Sistos (2010), 

Dong-Hee (2010). 

Dimensão  Variável Manifesta  Fonte 

Geral EC1 – Com relação a operadora; Modelos ACSI e ECSI 

Qualidade do serviço EC2 – Área de cobertura, quedas, 

ligações, rede; 

Modelos ACSI e ECSI 

Preços EC3 – Produtos e serviços; Adaptado pelo Autor 

Satisfação EC4 – Exigências e necessidades; Modelos ACSI e ECSI 

Fonte: Autor. 

 

A seguir, a Figura 4.9 representa a associação de causa e efeito do construto 

expectativa com as quatro variáveis de medidas e suas respectivas variáveis de erro. 

 

Figura 4.9 Causa efeito da variável expectativa. 
Fonte: Autor adaptado do software AMOS. 

A partir do diagrama da Figura 4.9 e do modelo de equação        desenvolvem-se as 

equações do modelo de medida para a variável endógena expectativa: 

          *    +    , onde     representa a variável manifesta EC1,    a variável exógena 

expectativa do cliente     a variável erro ee1                                                                                   

          *    +    , onde     representa a variável manifesta EC2,    a variável exógena 

expectativa do cliente e     a variável erro ee2                                                                                

          *    +    , onde     representa a variável manifesta EC3,    a variável exógena 

expectativa do cliente e     a variável erro ee3                                                                                
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          *    +    , onde     representa a variável manifesta EC4,    a variável exógena 

expectativa do cliente e     a variável erro ee4                                                                                

A seguir as equações no formato de matriz expectativa do cliente:     =         
    onde k = 1, 2, 3:  

 

[

   

   

   

   

]  = 

[
 
 
 
 
    

    

    

    ]
 
 
 
 

 *    + [

   
   
    
    

]                                                                                                                  

 

Conforme o exposto, pode-se identificar o modelo da pesquisa como formado por seis 

construtos (variáveis estruturais) e trinta e quatro parâmetros (variáveis manifestas ou 

medida), assim distribuídos: construto expectativa com quatro variáveis de medida; construto 

confiança na marca com sete variáveis de medida; construto qualidade de serviço com dez 

variáveis de medida; construto valor percebido com sete variáveis de medida; construto 

satisfação com três variáveis de medida e o construto lealdade com três variáveis de medida.  

Após revisão do estado da arte sobre o setor de comunicações móveis e do 

conhecimento tácito adquirido no segmento pelo pesquisador, foi proposto o modelo de 

satisfação para o setor de comunicações móveis que contemplará como variável exógena o 

construto expectativa do cliente e como variáveis endógenas os construtos qualidade de 

serviço, confiança na marca, valor percebido, satisfação e lealdade. A seguir a Figura 4.10 

identifica a concepção inicial do modelo. 

 
Figura 4.10 Concepção básica do modelo de satisfação do segmento de comunicações móveis. 
Fonte: Autor. 

 

LealdadeExpectativa Satisfação

Confiança na Marca

Valor Percebido

Qualidade de Serviço
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Ou seja, no modelo estrutural teórico, a expectativa é uma variável independente da 

empresa e influencia diretamente todas as outras variáveis endógenas, sendo as variáveis 

lealdade e satisfação influenciadas de forma indireta, conforme visto na Figura 4.11: 

 

Figura 4.11 Concepção do modelo estrutural de lealdade em comunicações móveis. 
Fonte: Autor. 

 

A partir do diagrama da Figura 4.11 e do modelo de equação         desenvolvem-se 

as equações do modelo estrutural:  

 

        *    +           

        *    +     *               

        *    +           

        *    +     *    +     *               

        *          *    +    *         *               

 

A equação (4.46) representa a matriz do modelo estrutural:             : 
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4.3 DESENVOLVIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

4.3.1 Operacionalização das Variáveis de Mensuração 

 

 

A revisão da literatura discutida anteriormente identificou cinco construtos 

antecedentes da lealdade utilizados por modelos dos serviços de comunicações móveis em 

vários países: expectativa, confiança na marca, valor percebido, qualidade de serviço e 

satisfação do cliente. No entanto, a fim de ajudar a identificar as dimensões primárias, foi 

conduzida uma entrevista com um grupo de especialista, formados por dez entrevistados. 

Grupos focais ou grupo de especialistas têm sido usados por um grande número de pesquisas 

de marketing para revelar as necessidades ocultas dos clientes, quer atitudes, sentimentos, 

comportamentos, percepções e motivações em relação aos serviços, produtos ou práticas 

(MALHOTRA, 2011). Em particular, Greenbaum (1998), sugere que as entrevistas dos 

grupos focais são mais populares com a pesquisa de atitude, tais como a avaliação da 

qualidade de serviço. 

Cooper e Schindler (2003), recomendam que uma entrevista de grupo focal deve ser 

formado por seis a dez pessoas. Hair et al. (2006) sugerem que os grupos de especialistas 

devem ser tão homogénea quanto possível. Portanto, o grupo escolhido consistia de 

profissionais com elevada experiência no segmento de comunicações móveis conforme 

detalhado na seção 4.1.1. 

A teoria especifica dos indicadores (variável manifesta), bem como a importância da 

pesquisa foram descritas para os participantes no início da entrevista de grupo, tal como 

recomendado por Churchill (1982) e Xin Shu (2010). Os participantes foram convidados a 

explicar, na sua percepção, os fatores que contribuíram para a formação da lealdade do 

cliente. Além disso, os participantes foram solicitados a avaliar as suas experiências como 

assinantes. Após essa discussão, os participantes foram convidados a colocar os indicadores 

que têm impacto sobre suas percepções de lealdade em cada uma dos cinco construtos. Nesta 

etapa, os participantes também foram incentivados a listar todos os indicadores adicionais, 

que na sua concepção poderia influenciar o construto lealdade do cliente. 
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Finalmente, os participantes foram convidados a discutir e identificar fatores que não 

podem ser listados nos cinco construtos principais, a fim de determinar se as dimensões 

adicionais primárias devem ser consideradas para inclusão no modelo estrutural teórico. 

Os resultados gerados na entrevista de grupo foram transcritos, sendo posteriormente, 

os resultados da entrevista de grupo confrontados com a revisão da literatura, para ajudar na 

identificação das dimensões das variáveis de medida e para ajudar com o desenvolvimento 

dos itens do questionário. 

 

 

4.3.2 Pré-teste 

 

 

Antes de iniciar a pesquisa de campo, identificou-se a necessidade de confirmar as 

sugestões dos grupos de especialistas por meio da realização de um pré-teste, sendo para isto 

escolhido uma pequena amostra, que tem, segundo Hill (2009), o objetivo de avaliar a 

operacionalização dos construtos e a validade de conteúdo das questões a serem utilizadas 

para medir. As variáveis de medida têm validade de conteúdo quando o valor medido é 

importante e agrega informação não redundante ao que supostamente se pretende medir 

(MALHOTRA, 2011). A validade de conteúdo é a avaliação a respeito da medida em que 

uma variável empírica reflete um domínio específico de conteúdo (XIN SHU, 2010). 

A avaliação do formato e validade de conteúdo para a pesquisa foi realizada por meio 

de um processo em duas etapas. No primeiro passo, cinco professores doutores da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido e cinco professores doutores da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte foram selecionados para avaliar e sugerir modificações nas 

perguntas da pesquisa. Estes professores também ajudaram na verificação da consistência do 

questionário. A segunda etapa envolveu a seleção de um grupo representativo pequeno para 

analisar as questões da pesquisa. A amostra de conveniência foi elaborada a partir de trinta e 

cinco alunos de duas universidades, com mais de dezoito anos e que eram assinantes de uma 

empresa de comunicações móveis, por pelo menos, seis meses. Os alunos escolhidos para 

realizar o pré-teste foram encorajados a fazer comentários e sugestões sobre as questões que 

identificassem ambiguidades ou situações difíceis de responder. Com isto foram sugeridas 

pequenas modificações no questionário, como esclarecer sentenças, usar palavras mais 

adequadas e ordem de questão. Os resultados da entrevista do pré-teste foi confrontado com 
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as sugestões dos professores e com a revisão da literatura, sendo as sugestões pertinentes 

adicionadas ao questionário que foi posteriormente aplicado aos usuários. 

 

 

4.3.3 Design e Layout do Questionário  

 

 

A versão final do questionário (ver anexo B) foi estruturada em três seções. Seção A - 

perfil do usuário, B - expectativa do usuário e C – experiência com o serviço. Os itens foram 

agrupados de acordo com cada uma de suas dimensões. Na Seção A foram identificadas as 

informações referentes ao estado civil, idade, grau de escolaridade, rendimento, sexo, 

informações sobre a operadora que utiliza e valor dos gastos com telefonia celular, ou seja, os 

itens sócio-demográficos. Além disso, uma introdução formal foi incluída no inicio dos 

questionários, a fim de explicar os objetivos da pesquisa, bem como as instituições 

envolvidas, objetivando obter um melhor comprometimento dos respondentes. 

O questionário contém itens de desempenho. Segundo Zeithaml & Parasuraman, 

(2004) o uso de itens de desempenho pode ser utilizado para analisar diferentes variáveis de 

medidas. Além disso, todos os itens relacionados com a percepções dos clientes ou 

experiências foram formuladas de forma positivas, como recomendado por Parasuraman et al. 

(2000). 

Todos os itens na secção B e C utilizam um padrão na escala Likert de dez pontos, 

variando de Discordo Totalmente (1) a Concordo Integralmente (10), sendo todos os terminais 

verbalmente rotulados, com gravuras representando as opções, conforme recomendado por 

Andrews (1984), que sugere que rotular todas as categorias de respostas é provável que 

resulte em respostas corretas. 

 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE ESCOLHA DA AMOSTRA 

 

 

Nesta tese todos os estudos empíricos são direcionados aos usuários de serviços 

móveis que utilizam uma operadora há mais de seis meses. Este pré-requisito para a inclusão 

na análise foi sugerida por Pihlstrom (2008). O usuário deve ter uma experiência mínima na 
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utilização de serviços móveis para desenvolver a lealdade por uma operadora. Sendo assim, a 

experiência mínima de seis meses dos entrevistados na utilização dos serviços móveis de uma 

determinada operadora eleva a confiabilidade dos resultados. Além disso, a pesquisa não foi 

direcionada exclusivamente para usuários especialistas em tecnologia ou comunicação, 

também para clientes do serviço em geral. 

 

 

4.4.1 Escolha da Amostra 

 

 

A população da pesquisa foi escolhida a partir dos dados das quatro maiores 

operadoras de comunicações móveis no Rio Grande do Norte, esta informação está 

disponibilizada no site da ANATEL por meio da análise dos prefixos e das faixas de 

numeração autorizados pela agência para comercialização por parte das operadoras. Segundo 

Malhotra (2011), a utilização das informações das bases das operadoras de comunicações 

móveis pode ser utilizada nas pesquisas de satisfação por meio de uma técnica denominada 

discagem direta automática. Identifica-se como desvantagens que nem todos os usuários estão 

com o serviço ativo, o que ocasiona um elevado numero de usuários que não responde.  

Inicialmente, foram coletados os dados da agência para desenvolver uma matriz da 

população de usuários de comunicações móveis. O resultado encontrado, sete milhões de 

usuários, a partir desta base inicial e com o objetivo de diminuir a desvantagem da técnica 

relatada anteriormente por Malhotra (2011), foram acessadas as informações da central de 

comutação celular (CCC) de uma grande operadora de comunicações do estado e por meio da 

análise das suas bases identificou-se que 200 prefixos, exemplo 9900 TIM e 8800 OI, não são 

utilizados pelas operadoras o que ocasionou uma redução para cinco milhões de usuários que 

estão com suas faixas de numeração ativas e habilitadas a realizar ligações conforme Figura 

4.12. 
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Figura 4.12 Escolha da população de usuários de comunicações móveis do RN. 
Fonte: Autor. 

 

A concatenação destas duas etapas levou à redução de 29% na base inicial de sete 

milhões de usuários para cinco milhões, valor próximo ao informado, de quatro milhões e 

quinhentos mil usuários em serviço pelas operadoras OI, TIM, CLARO, VIVO. Assim sendo, 

a população da pesquisa consiste em uma matriz de 500 linhas por 10.000 colunas.  

Com a matriz população identificada, foram escolhidas aleatoriamente 1000 possíveis 

respondentes utilizando a função randbetween() em uma planilha eletrônica ou a função 

rand() no Matlab. Devido à facilidade de processamento das informações foi utilizada a 

planilha eletrônica para selecionar os valores que foram entrevistados no período 

compreendido ente os dias 16 de agosto a 23 de dezembro 2012. As entrevistas foram 

realizadas por uma empresa especializada, escolhida por atender os critérios de qualidade, 

bem como ser uma prestadora de serviço de uma grande operadora de comunicações móveis o 

que propiciou a participação do pesquisador no processo de treinamento específico das 

atendentes. A empresa que atendeu estes critérios foi uma empresa com matriz na cidade de 

Fortaleza, a REDEFONE que é uma prestadora de serviço ligada a uma grande operadora de 

comunicações móveis, que ao final da coleta totalizou cento e trinta horas de entrevistas. O 

resultado da aplicação dos questionários revelou uma aderência de 52% da amostra inicial de 

1000, concordaram em participar da pesquisa, ficando estes identificados como a amostra de 

dados coletada. A seguir a Figura 4.14 representa as fases da coleta de dados utilizada na 

pesquisa de comunicações móveis. 

Sete milhões 
Usuários

Análise das 
informações da 

CCC
Habilitados

Cinco milhões 
Usuários
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Figura 4.13 Fases da coleta de dados utilizada na pesquisa de comunicações móveis. 
Fonte: Autor. 

 

O estado potiguar foi escolhido por ser o décimo em densidade de telefonia celular no 

Brasil e o que apresenta a maior densidade na região nordeste. 
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a) Tamanho adequado da amostra 

 

 

Duas técnicas foram utilizadas para a análise de dados na pesquisa: análise fatorial 

confirmatória e modelagem de equações estruturais. O tamanho da amostra foi determinado 

de acordo com os requisitos das duas técnicas de análise de dados. Segundo Hair et al., (2006) 

sugerem um tamanho de amostra de 100 ou superior para análise fatorial, com pelo menos 

cinco vezes mais observações do que a quantidade de variáveis a serem analisadas. Sendo 

assim, como nesta pesquisa serão analisadas tinta e quatro variáveis de medidas, o tamanho 

mínimo da amostra totaliza cento e setenta respondentes. 

A técnica desenvolvida por Schumacker e Lomax (2004), prevê que a pesquisa deveria 

iniciar por meio do desenvolvimento do modelo de análise fatorial exploratória (AFE) e uma 

amostra de dados especifica deve ser utilizada para localizar o número e o tipo de variáveis 

latentes em um modelo. Uma vez que um modelo é identificado, uma nova amostra de dados 

pode ser utilizada para confirmar ou testar, ou seja, a análise fatorial confirmatória (AFC). 

Como sugestão, o tamanho das duas amostras recomendadas para a pesquisa deve ser de pelo 

menos duzentos e quinze respondentes. Sendo assim uma amostra é submetida à análise 

fatorial exploratória e a segunda amostra é submetida a uma análise fatorial confirmatória. 

Entretanto, Marôco (2010), explica que os resultados extraídos de uma análise fatorial 

exploratória estão sujeitos a uma rotação ortogonal dos fatores, para melhorar a interpretação 

da solução fatorial encontrada. Contudo, quando um destes modelos é avaliado por meio da 

análise fatorial confirmatória, é comum os índices de satisfação indicarem que um ou mais 

itens, ou os seus resíduos, devem refletir em outros fatores. Além disso, estrutura de fatores 

identificados por meio de análise fatorial exploratória pode vir a ter um ajuste pobre para os 

mesmos dados, quando avaliados através da análise fatorial confirmatória (KLINE, 2011). 

Pelas razões mencionadas, considerou-se não apropriado a execução de análise fatorial 

exploratória associada à análise fatorial confirmatória, usando o mesmo conjunto de dados. 

A modelagem de equações estruturais é uma abordagem estatística que envolve, 

segundo Kelloway (2008), um tamanho da amostra de pelo menos duzentos respondentes e 

um tamanho de amostra de pelo menos 200 observações é recomendada para um modelo de 

equações estruturais utilizando máxima verossimilhança (KELLOWAY, 2008). No entanto, 

Tanaka (1993), sugere que o tamanho da amostra, como se torna grande (maior que 400), o 
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método de modelagem de equação estrutural torna-se mais sensível e quase nenhuma 

diferença é detectada.  

O erro é um desvio do resultado da amostra em relação ao que poderia ser obtido junto 

à população representada. Isso acontece devido a equívocos na seleção de entrevistados. 

Quanto maior a homogeneidade da população menor será o erro amostral. A margem de erro 

de uma pesquisa geralmente varia de 2% a 5%. A seguir a Tabela 4.9 mostra um resumo dos 

critérios de escolha do tamanho da amostra. 

 

Tabela 4.9 Resumo dos critérios de escolha do tamanho da amostra. 

Critério Descrição Modelo 
Tamanho da Amostra 

Observações 

Tanaka -1993 Não aplicado Não aplicado 200 e 400 

Schumacker & Lomax – 

2004 

Não aplicado Não aplicado Pelo menos 215 

Hair – 2006 

 

10 a 15 vezes a 

quantidade de variáveis 

manifestas 

34 variáveis manifestas 340 a 480 

Kelloway – 2008 Não aplicado Não aplicado Pelo menos 200 

Fonte: Autor. 

 

Assim, um tamanho aconselhado da amostra de pelo menos 340 atende as 

especificações do modelo propostos por Tanaka (1993), Shumacker & Lomax (2004), Hair 

(2006) e Kelloway (2008) são necessárias para esta pesquisa. 
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4.5 HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

 

Segundo Vergara (2006), uma hipótese constitutiva define palavras com outras 

palavras, como nos dicionários. Para a aplicação de testes estatísticos de hipóteses, também 

chamados de testes de significância, que permitam verificar a validade de uma hipótese é 

necessário formular a hipótese nula,    que é a negação daquilo que o pesquisador quer 

provar (BARBETTA, 2002). 

Nesta pesquisa, o teste de hipótese tem por objetivo identificar a existência das 

correlações entre variáveis latentes, sejam exógenas para endógenas ou endógenas para 

endógenas. No modelo proposto anteriormente na Figura 3.13, os sentidos das setas indicam 

as direções causais e descreve o desenvolvimento do modelo conceitual de pesquisa. O 

modelo de pesquisa ilustra a formação da expectativa como variável independente e 

antecessora da qualidade de serviço, confiança na marca e valor percebido pelos clientes dos 

serviços de comunicações móveis e as relações potenciais que possam existir entre a 

qualidade de serviço e a satisfação do cliente, o valor percebido do cliente, confiança na 

marca e lealdade. Esta seção também apresenta uma discussão sobre as hipóteses que serão 

testadas, a fim de satisfazer os objetivos desta pesquisa. 

O modelo conceitual da pesquisa foi desenvolvido utilizando uma estrutura 

hierárquica integrada fundamentada pelas pesquisas de Dabholkar (1996), Gerpott (2001), 

Aydin (2004), Turel (2006), Deng (2010) e Liu (2011). A pesquisa sugere que os clientes de 

serviços de comunicações móveis ao avaliar as suas expectativas em três dimensões distintas, 

qualidade de serviço, valor percebido e confiança na marca desenvolvem percepções para 

estas variáveis que afetam consequentemente as relações potenciais que possam existir entre a 

satisfação e a lealdade do cliente. 

Nesta pesquisa serão avaliadas dez hipóteses relacionadas com as seis variáveis 

latentes. A identificação das hipóteses considera o modelo estrutural teórico identificado na 

figura 4.11 seguir é distribui-se cada hipótese individualmente associada a variável conforme 

ilustra a Figura 4.14. 
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Figura 4.14 Concepção do Modelo Estrutural com as Hipóteses Satisfação Móvel. 
Fonte: Autor. 

 

 

Hipótese associadas à variável expectativa 

 Hipótese H1: A confirmação da expectativa afeta a confiança na marca; 

 Hipótese H2: A confirmação da expectativa afeta o valor percebido; 

 Hipótese H3: A confirmação da expectativa afeta a qualidade de serviço. 

Hipótese associadas à variável confiança na marca 

 Hipótese H4: Níveis elevados de confiança na marca tornam o cliente leal;  

 Hipótese H5: Níveis elevados de confiança na marca causam sentimento de satisfação no 

cliente. 

Hipótese associadas à variável valor 

 Hipótese H6: O valor percebido do serviço ofertado afeta satisfação do cliente. 

Hipótese associadas à variável qualidade de serviço 

 Hipótese H7: A percepção da qualidade afeta a sensibilidade do cliente ao valor do 

serviço; 

 Hipótese H8: A percepção da qualidade afeta satisfação do cliente; 

 Hipótese H9: Níveis elevados de qualidade de serviço tornam o cliente leal. 
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Hipótese associadas à variável satisfação  

 Hipótese H10: Níveis elevados de satisfação tornam o cliente leal. 

 

 

4.6 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

 

Neste capítulo, foi descrita a metodologia da pesquisa. Inicialmente detalha-se os 

construtos utilizados para, em seguida, demonstrar as etapas do desenvolvimento do 

questionário: operacionalização das variáveis de mensuração; pré-teste; design e layout.  

Na fase de identificação e critérios de escolha da amostra destaca-se a o tamanho 

adequado da amostra pela não concordância de um critério objetivo entre vários autores, o 

pesquisador determina o tamanho que melhor atende às especificações da pesquisa 

observando a devida significância de coletar corretamente os dados. 

Por fim, foram formuladas as hipóteses que serão arguidas no capitulo de análise dos 

resultados. 
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CAPÍTULO 5 

 

  

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Na amostra inicial de mil usuários que foi previamente selecionada por meio de 

amostragem aleatória simples, apenas 51,9% (quinhentos e dezenove usuários) concordaram 

em participar da pesquisa. Estes respondentes dos questionários tornaram-se assim a primeira 

amostra a ser avaliada, sendo submetida a quatro etapas de análise e validação. Na primeira, 

são avaliadas as verificações prévias dos dados e as suposições estatísticas que são necessárias 

à aplicação das técnicas de análise multivariada. Em um segundo momento expõe os aspectos 

do perfil sóciodemográfico dos usuários de comunicações móveis do estado do Rio Grande do 

Norte, realizando as comparações com o censo IBGE. No terceiro, com a amostra resultante 

das duas primeiras etapas e por meio da análise fatorial confirmatória, são avaliadas as 

variáveis de medidas, bem como as correlações do modelo à luz da teoria. Na etapa final, a 

amostra que foi avaliada e redimensionada nas fases anteriores é submetida a testes de 

ajustamento de bondade do modelo estrutural. 

 

 

5.1 SUPOSIÇÕES ESTATÍSTICAS 

  

 

 Nesta seção destacam-se as analises exigidas para a validação do modelo proposto. 

Portanto vale salientar as suposições mais sensíveis à técnica de modelagem de equações 

estruturais (HAIR, 2006): avaliação da amostra da pesquisa, pontos fora do padrão e os testes 

de normalidade. 

 

 Amostra e questionários utilizádos na pesquisa a)

Segundo Lai (2009), os dados omissos devem ser eliminados da amostra. Assim dos 

quinhentos e dezenove respondentes que concordaram em participar da pesquisa, alguns 

questionários foram excluídos conforme discriminado a seguir: dez foram eliminados por 
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terem dados incompletos em mais de 50% do questionário, dezoito questionários foram 

excluídos por terem dados faltosos entre 50% e 25% do questionário. No total, foram 

eliminados 28 questionários por possuírem informações incompletas e omissas. Isto resultou 

em um total de quatrocentos e noventa e uma respostas utilizáveis. O método da substituição 

média foi utilizado para a solução de cinco questionários que apresentaram dados incompletos 

em menos de 25% das respostas (amostra 12, 73, 81, 213, 400), e como a falta de dados 

representaram apenas uma proporção pequena dos dados, a amostra deve ser validada (HAIR 

et al., 2006; SCHUMACKER & LOMAX, 2004). Além disso, as 491 respostas utilizáveis 

foram submetidas às outras suposições estatísticas conforme sugerido por Kelloway (2008) e 

Boomsma (1983), para um modelo de equações estruturais, utilizando máxima 

verossimilhança.  

 

 Outliers  b)

 

Na análise dos pontos fora do padrão, quarenta e dois valores extremos foram 

identificados e eliminados do conjunto de dados por estarem preenchidos com o valor “1 – 

discordo completamente” em mais de 70% das perguntas e terem sido respondido com um 

intervalo de tempo inferior a sete minutos, o que demonstrou uma falta de compromisso com 

a pesquisa. Outros vinte e quatro questionários foram eliminados por não atender o critério de 

permanência mínima de seis meses como usuário de comunicações móveis não podendo 

representar a lealdade do cliente, no entanto, outros valores extremos foram registados de 

forma precisa e válida com elemento do conjunto de dados. Segundo Anderson et al. (2009), 

se os outliers representam um elemento da população, estes valores extremos devem ser 

mantidas a fim de assegurar a possibilidade de generalização para toda a população. Portanto, 

os valores extremos identificados neste estudo foram retidos no conjunto de dados. 

  

 Teste de Normalidade  c)

 

Uma amostra com 425 questionários validos foi submetida ao teste de normalidade. 

Os resultados referentes à avaliação da amostra indicou que os valores máximos absolutos de 

assimetria e curtose foram 0,104 e 0,994, respectivamente (Veja o Apêndice C). Estes valores 

estavam bem abaixo dos seus pontos de corte de três para assimetria e oito para a curtose 

como sugerido por Kline (2005), o que implica que as variáveis observadas na amostra foram 
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aproximadamente distribuídos normalmente. Porém os resultados referentes à normalidade 

multivariada         igual a 468 indicaram que o valor elevado condicionava a utilização das 

transformações conforme ilustra a Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 Coeficiente (K_Mardia) após a utilização das transformações de variáveis. 

 Inversa Raiz Logaritmo Arcsen Quadrado Log Nepteriano 

 

 

 √  Log (x) Arcsen(x)    Ln (x) 

1838 
379 641 46 188 341 

 

√ 

 √     Log (√ ) Arcsen (√ )         Ln (√ ) 

237 
150 290 524 154 154 

Fonte: Autor 

 

Apenas as transformadas por meio da variável inversa e logaritimica apresentaram 

valores superiores ao coeficiente sem transformada, os outros valores estavam abaixo do 

       , o que implica que a utilização da transformada é um artificio recomendado para 

solucionar o problema da normalidade multivariada, sendo assim, o arco seno da variável foi 

á transformada escolhida, pois demonstrou o melhor valor de normalidade para a distribuição 

dos dados mostrados. 

 

 

5.2 PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO  

 

 

A parte inicial do questionário foi intencionalmente inserida com o objetivo de coletar 

detalhes sócios demográficos dos entrevistados que participaram da pesquisa. Os resultados 

das características demográficas para os 425 respondentes válidos da amostra são 

apresentados nas Figura 5.1 a Figura 5.11, sendo assim a amostra apresenta-se 

estatisticamente semelhante às características de distribuição da população conforme o censo 

IBGE 2010. 
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Figura 5.1 Distribuição conforme o sexo. 
Fonte: Autor. 

 

Os resultados obtidos identificaram uma pequena dominância dos respondentes do 

sexo feminino 52% em relação ao sexo masculino 48%. A maior proporção da amostra de 

44% dos entrevistados apresentaram idades entre 18 e 30 anos, sendo os com idade entre 31 a 

40 responderam por 27% do total da amostra, ou seja, a maioria dos respondentes que 

concordaram em participar da pesquisa estavam na faixa entre 18 a 40 anos, o que 

corresponde a distribuição da população potiguar com 61% da população nesta faixa etária. 

 
Figura 5.2 Distribuição conforme a idade. 
Fonte: Autor. 

 

A amostra analisada apresentou uma distribuição das entrevistas com uma elevada 

predominância para os usuários com mais de 24 meses 65%, em seguida os usuários ente 12 a 

24 meses com 19% e por fim usuários entre 6 a 12 meses 13%. Mesmo tendo sido excluído as 

amostra com menos de 6 meses, fica evidenciada uma boa caracterização nas questões sobre o 

construto lealdade. 
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Figura 5.3 Distribuição tempo como usuário. 
Fonte: Autor. 

  

 Na distribuição dos respondentes por estado civil, percebe-se uma predominância de 

solteiros, que concentram 62% do total da mostra, contra 29% dos casados. O resultado indica 

uma distribuição proporcional e conforme quando comparado aos dados da população 

potiguar constituída em sua maioria por sessenta por cento de solteiros.  

 

Figura 5.4 Distribuição do estado civil. 
Fonte: Autor. 

  

 Com relação à escolaridade a mostra demonstra uma predominância do nível médio 

com 56% dos respondentes, seguida do superior incompleto com 19% e fundamental com 

14% respectivamente. Não demostrando assim a correta distribuição da população do estado 

que em sua maioria é composta de pessoas com nível fundamental de escolaridade, porém 

esta discrepância pode ser explicada pelo nível de dificuldade encontrada por esta faixa da 

população em responder as questões, o que não acontece com as faixas mais esclarecidas.  
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Figura 5.5 Distribuição escolaridade. 
Fonte: Autor. 

  

 Em relação à renda familiar observa-se que 73% da amostra declarou possuir renda 

abaixo de 5000 R$, sendo distribuído em 41% até 2000 R$ e 32% entre 2000 a 5000 R$, que 

condiz com a distribuição do rendimento na população do estado onde 64% da população 

declara rendimento inferior a 5000 R$.  

 

Figura 5.6 Distribuição renda familiar. 
Fonte: Autor. 

 

 O gasto médio com comunicação celular 75% encontra-se abaixo de 50 R$, sendo 

35% até 20$ e 40% entre 20 e 50 R$, este valor confirma a significância da amostra, pois 

conforme informações financeiras das empresas de comunicações móveis o valor médio 

(ticket médio) das despesas com telefonia é próximo aos 23 R$. 
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Figura 5.7 Despesa média com comunicações móveis. 
Fonte: Autor. 

 

 A análise da amostra confirmou as informações de market share das operadoras, e a 

TIM tem a maior quantidade de clientes no estado 34%, seguido pelo OI com 30% e CLARO 

com 29%. 

 

Figura 5.8 Análise com relação à escolha da primeira opção de operadora. 
Fonte: Autor. 

 Oitenta por cento dos entrevistados declararam possuir uma segunda linha sendo a 

operadora TIM a mais citada como a segunda linha na preferência dos usuários, quando se 

analisa apenas a operadora TIM como primeira operadora, destaca-se a operadora OI que 

obtém a preferência como a segunda operadora, entretanto, quando se analisa separadamente 

as operadoras OI e CLARO como primeira prestadora de serviço, identifica-se que a empresa 
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TIM surge na preferência de ambas as operadoras como a segunda opção, o que pode 

explicara a preferência de mercado (market share) da operadora TIM. 

 

Figura 5.9 Análise com relação à escolha da segunda opção de operadora. 
Fonte: Autor. 

 

 Quando se analisa o tipo de serviço, a grande maioria dos entrevistados 74% utilizam 

o serviço pré-pago, enquanto apenas 24% utilizam o pós-pago e 2% utilizam ambos. Estes 

valores corroboram com os dados fornecidos pelas operadoras que identificam que o 

segmento de comunicações móveis tem 80% de usuários pré-pagos e 20% pós.  

 

Figura 5.10 Análise com a relação ao tipo de serviço. 
Fonte: Autor. 
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 Por fim, quando se analisa o perfil do usuário, identifica-se que 71% utiliza os serviços 

para atender as suas necessidades pessoais, enquanto que apenas 19% utilizam o serviço 

móvel para o trabalho e um número ainda menor 6% declararam utilizar o serviço para jogos 

e lazer, ou seja, os usuários do estado não devem ser afetados significativamente pelos valores 

hedônicos. 

 

Figura 5.11 Análise do perfil do usuário do serviço. 
Fonte: Autor. 

 

 

5.3 ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA  

 

 

A análise de primeira ordem do modelo de mensuração avalia as relações entre as seis 

dimensões: expectativa, qualidade de serviço, confiança na marca, valor percebido, satisfação 

e lealdade conforme ilustra a Figura 5.12. 
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Figura 5.12 Análise fatorial confirmatória. 
Fonte: Autor.  

 

O modelo apresentado é composto de 34 variáveis observadas, sendo o valor dos 

parâmetros livres do modelo calculado pela fórmula 
         

 
 e de valor igual a 595, o número 

de parâmetros estimados é igual a oitenta e três, assim distribuídos vinte oito a quantidade de 

pesos de regressão, quinze covariâncias, e quarenta variâncias. Com base nos valores 

calculados, o modelo de análise fatorial confirmatória obteve 512 de graus de liberdade (595 - 

83). 

Os resultados dos índices de modificação para o modelo indicaram um ajuste pouco 

adequado para os dados coletados. Sendo assim, serão necessárias alterações no modelo, que 
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serão procedidas por meio da análise dos índices de modificação devidamente fundamentada 

na teoria que ensejará a aplicação dos valores de ajustes recomendados. 

 A seguir a Figura 5.13 ilustra a análise fatorial confirmatória padronizada com os 

pesos de regressão, as variâncias e covariâncias calculadas.  

 
Figura 5.13 Análise fatorial confirmatória padronizado. 
Fonte: Autor. 

Cada parâmetro que tem um índice de modificação maior do que o limite de onze foi 

especificado conforme ilustrado na Tabela 5.2. Este valor é um indicativo de exclusão do 

parâmetro do modelo final, pois analisa-se conjuntamente as informações da coluna: MI - 

índice de modificação, com a informação da coluna Mudança Par - valor associado à mudança 

de parâmetro estimado para efetuar a alteração. Se nenhum índice de modificação for exibido, 

isto significa que nenhum valor excede o limite especificado.  
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Tabela 5.2 Análise de covariâncias. 
  

  
M.I. Par Change 

ecm7 <--> Satisfação 11,089 ,009 

ecm3 <--> Expectativa 20,387 ,016 

es1 <--> ecm4 11,400 -,008 

es3 <--> ecm3 19,250 -,015 

ev3 <--> Lealdade 15,780 -,005 

ev3 <--> Qualidade 23,303 ,007 

ev4 <--> Valor 17,180 ,013 

ev4 <--> Qualidade 19,956 -,013 

ev4 <--> el3 38,866 ,049 

ev5 <--> ev4 11,270 ,014 

ev7 <--> Valor 11,998 -,007 

ev7 <--> ev3 11,318 -,010 

ee1 <--> ecm4 12,434 -,010 

ee3 <--> Valor 12,118 ,007 

eq1 <--> ev4 16,948 -,017 

eq4 <--> ev3 20,148 ,012 

eq4 <--> eq1 11,641 -,009 

eq10 <--> ev3 19,629 ,011 

Fonte: AMOS adaptado pelo autor. 

A seguir a Tabela 5.3 ilustra a análise dos pesos de regressão com os valores dos 

índices de modificações, as variáveis CM3, LC3, VP3, VP4 e QS1 devem, pela análise, ser 

excluídas do modelo, pois apresentam valores elevados de M.I. 

Tabela 5.3 Pesos de Regressão. 
  

  
M.I. Par Change 

CM3 <--- Expectativa 16,661 ,289 

CM3 <--- EC1 12,689 ,149 

CM3 <--- EC2 13,273 ,142 

CM3 <--- EC3 11,380 ,133 

CM3 <--- EC4 16,072 ,168 

LC3 <--- CM2 14,217 -,203 

LC3 <--- VM4 32,674 ,234 

VP3 <--- QS4 32,108 ,145 

VP3 <--- QS10 27,997 ,133 

VP4 <--- LC3 23,110 ,207 

VP4 <--- QS1 19,561 -,211 

VP4 <--- QS2 15,068 -,186 

QS1 <--- VM4 16,197 -,086 

Fonte: AMOS adaptado pelo autor. 

A seguir as alterações sugeridas foram realizadas por meio da eliminação das variáveis 

de medida CM3, CM5, CM6, VP3, VP6, VP7 e EC3 e efetuados as correlações entre os erros 

de medida associados, respectivamente as variáveis CM1 e CM7, as variáveis SC1 e SC2, as 

variáveis VP4 e VP5, as variáveis QS10 e QS8, QS4 e QS2, QS9 e QS8, QS9 e QS2, QS8 e 

QS1, QS6 e QS3, QS4 e QS2, QS4 e QS1, QS3 e QS2, QS1 e QS1. Os resultados da nova 

topologia do modelo com os ajustes realizados estão ilustrados a Figura 5.14. 
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Figura 5.14 Análise fatorial confirmatória com exclusão das variáveis sugeridas pelos índices 

de modificação. 
Fonte: Autor. 
 A seguir, a Figura 5.15 ilustra o modelo ajustado com os respectivos valores dos 

índices de ajustamento, suas correlações padronizadas e estimativas dos pesos de regressão 

entre as variáveis, que foram calculados pelo método da análise fatorial confirmatória.  
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Figura 5.15 Modelo ajustado no método de análise fatorial confirmatória. 
Fonte: Autor. 
 

O MECVI é a única medida que foi desenvolvido especificamente para a análise de 

estruturas dos momentos. Browne e Cudeck (1993), forneceram evidências empíricas que 

sugerem algumas medidas para o índice MECVI. Por outro lado, Arbuckle (1994) justifica 

que valores próximos a dois devem ser considerados como valores com bom ajustamento. 
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5.3.1 Análise da Confiabilidade Composta 

 

 

Segundo Marôco (2010), a confiabilidade composta consiste na avaliação realizada a 

partir dos resultados obtidos do modelo de análise fatorial confirmatória para os coeficientes 

de mensuração     e dos erros de medida    . Os parâmetros calculados com base na equação 

3.34 e 3.35 do modelo proposto são apresentados na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 Confiabilidade Composta. 

    
 

Valores Estimados 

 

Erro Confiabilidade Composta > 0,7 

QS10 <--- Qualidade 0,736 0,458 

0,94 

QS9 <--- Qualidade 0,701 0,508 

QS8 <--- Qualidade 0,739 0,453 

QS7 <--- Qualidade 0,835 0,302 

QS6 <--- Qualidade 0,694 0,518 

QS5 <--- Qualidade 0,732 0,464 

QS4 <--- Qualidade 0,759 0,423 

QS3 <--- Qualidade 0,833 0,306 

QS2 <--- Qualidade 0,833 0,306 

QS1 <--- Qualidade 0,888 0,211 

EC4 <--- Expectativa 0,694 0,518 

0,80 EC2 <--- Expectativa 0,816 0,334 

EC1 <--- Expectativa 0,753 0,432 

VP5 <--- Valor 0,848 0,280 

0,89 
VP4 <--- Valor 0,513 0,736 

VP2 <--- Valor 0,948 0,101 

VP1 <--- Valor 0,923 0,148 

LC3 <--- Lealdade 0,560 0,686 

0,85 LC2 <--- Lealdade 0,935 0,125 

LC1 <--- Lealdade 0,892 0,204 

SC3 <--- Satisfação 0,881 0,223 

0,93 SC2 <--- Satisfação 0,910 0,172 

SC1 <--- Satisfação 0,904 0,182 

CM4 <--- Confiança 0,841 0,292 

0,87 
CM2 <--- Confiança 0,698 0,512 

CM1 <--- Confiança 0,860 0,260 

CM7 <--- Confiança 0,735 0,459 

Fonte: Autor. 

 Na Tabela 5.4 estão identificados os valores de confiabilidade composta para as 

variáveis, qualidade com 0,94, expectativa com 0,80, valor com 0,89, lealdade com 0,85, 
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satisfação com 0,93 e confiança com 0,87. Todos superam o valor de 0,7 que segundo Hair 

(2006) represente indicativo de construtos consistentes e apropriados. 

 

 

5.3.2 Variância Média Extraída 

 

 

A variância média extraída demonstra que o construto se correlaciona positiva e 

significativamente com os construtos teoricamente paralelos. Os parâmetros calculados com 

base na equação 3.36 do modelo proposto são apresentados na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 Variância Média Extraída. 

    
 

Valores Estimados 

 

Erro Variância Media Extraída > 0,5 

QS10 <--- Qualidade 0,736 0,458 

0,60 

QS9 <--- Qualidade 0,701 0,508 

QS8 <--- Qualidade 0,739 0,453 

QS7 <--- Qualidade 0,835 0,302 

QS6 <--- Qualidade 0,694 0,518 

QS5 <--- Qualidade 0,732 0,464 

QS4 <--- Qualidade 0,759 0,423 

QS3 <--- Qualidade 0,833 0,306 

QS2 <--- Qualidade 0,833 0,306 

QS1 <--- Qualidade 0,888 0,211 

EC4 <--- Expectativa 0,694 0,518 

0,57 EC2 <--- Expectativa 0,816 0,334 

EC1 <--- Expectativa 0,753 0,432 

VP5 <--- Valor 0,848 0,280 

0,68 
VP4 <--- Valor 0,513 0,736 

VP2 <--- Valor 0,948 0,101 

VP1 <--- Valor 0,923 0,148 

LC3 <--- Lealdade 0,560 0,686 

0,66 LC2 <--- Lealdade 0,935 0,125 

LC1 <--- Lealdade 0,892 0,204 

SC3 <--- Satisfação 0,881 0,223 

0,81 SC2 <--- Satisfação 0,910 0,172 

SC1 <--- Satisfação 0,904 0,182 

CM4 <--- Confiança 0,841 0,292 

0,62 
CM2 <--- Confiança 0,698 0,512 

CM1 <--- Confiança 0,860 0,260 

CM7 <--- Confiança 0,735 0,459 

Fonte: Autor. 
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Na Tabela 5.5 estão identificados os valores da variância média extraída para as 

variáveis, qualidade com 0,60, expectativa com 0,57, valor com 0,68, lealdade com 0,66, 

satisfação com 0,81 e confiança com 0,62. Todos superam o valor de 0,5 que, segundo Hair 

(2006), representa indicativo de que os construtos possuem validade convergente.  

 

 

5.3.3 Validade Discriminante 

 

 

 Para a verificação da validade discriminante utilizam-se os valores apresentados na 

Tabela 5.5, que foram calculados através dos valores do quadrado das correlações das 

variáveis latentes extraídas da Figura 5.15.  

Tabela 5.6 Cálculo da Validade Discriminante. 
Variáveis Latentes Variância 

Extraída 

Média 

Valores das 

Correlações  

 

Quadrado das 

Correlações 

 

Análise 

Validade 

Discriminante 

Qualidade Lealdade  0,775 0,600 Não Rejeitada 

Qualidade Satisfação  0,735 0,540 Não Rejeitada 

Qualidade Valor 0,60 0,775 0,600 Não Rejeitada 

Qualidade Expectativa  0,436 0,190 Não Rejeitada 

Qualidade Confiança  0,922 0,850 Rejeitada 

Lealdade Satisfação  0,812 0,660 Não Rejeitada 

Lealdade Valor 0,66 0,800 0,640 Não Rejeitada 

Lealdade Expectativa  0,400 0,161 Não Rejeitada 

Lealdade Confiança  0,806 0,654 Não Rejeitada 

Satisfação Valor  0,812 0,663 Não Rejeitada 

Satisfação Expectativa 0,81 0,400 0,162 Não Rejeitada 

Satisfação Confiança  0,837 0,701 Não Rejeitada 

Valor Expectativa 

 

    0,68 

  

0,300 0,091 Não Rejeitada 

Valor Confiança  0,775 0,600 Não Rejeitada 

Expectativa Confiança     0,57 0,412 0,170 Não Rejeitada 

Fonte: Autor. 

 

 Após a análise da Tabela 5.6, observa-se que todas as variâncias extraídas médias são 

superiores ou iguais ao quadrado da correlação entre os fatores. A única exceção é a 

correlação entre a qualidade e confiança na marca que não faz parte do modelo estrutural 

teórico proposto. Nestes termos fica identificada a validade discriminante do modelo. 
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5.4 ANÁLISE DO MODELO ESTRUTURAL  

 

 

O modelo de equações estruturais é usado como uma forma para examinar e confirmar 

as relações que possam existir entre os construtos pesquisados: expectativa, qualidade de 

serviço, confiança na marca, valor percebido, satisfação e lealdade do cliente. Os resultados 

alcançados a partir das equações estruturais verificam as hipóteses teorizadas no modelo; H1, 

H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 e H10. 

 

 

5.4.1 Avaliação das Hipóteses 

 

 

A técnica de modelagem de equações estruturais permite a estimação simultânea das 

equações de regressão múltipla em um único quadro. Notadamente, todas as relações diretas e 

indiretas no modelo são estimadas simultaneamente e, portanto, o método permite que todas 

as inter-relações entre as variáveis sejam avaliadas no contexto da mesma decisão. Após a 

confirmação das suposições estatísticas e da identificação de uma amostra que tenha a 

propriedade da normalidade multivariada por meio da utilização da transformada pelo arco 

seno da variável coletada e o tamanho adequado de trezentos e setenta e nove observações, 

foram avaliados alguns modelos. 

Em todos os modelos propostos para análise, foi utilizado, para a estimação, o método 

de máxima verossimilhança, por meio do software 19.0 AMOS. O primeiro modelo foi 

sugerido por Sweeney (2008), que argumenta a importância de avaliar a variável valor 

percebido por meio de duas subdimensões, sendo assim a variável valor percebido pode ser 

dividida em: VP1 igual a VM1, VP2 igual a VM2, VP3 igual a VM3, VP4 igual a VM4, VP5 

igual a VM5 para os valores monetários e VP6 igual a VC1 e VP7 igual a VC2 para os 

valores conveniências. O segundo modelo avaliado foi o modelo original de satisfação 

europeu (ECSI) utilizado pela ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações) agência 

reguladora portuguesa, sendo neste modelo as variáveis valor percebido apenas as VP1 igual a 

VM1, VP2 igual a VM2. O terceiro modelo é o modelo inicial de satisfação para o segmento 

de comunicações móveis sugerido por Fernandes (2013). Estes modelos são ilustrados a 

seguir nas Figura 5.16, Figura 5.17 e Figura 5.18.  
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Figura 5.16 Análise modelo estrutural com duas dimensões para a variável valor sugerido por 

Sweeney (2008). 
Fonte: Autor. 

 O modelo utilizado pela Autoridade Nacional de Comunicação – ANACOM pode ser 

ilustrado conforme Figura 5.17 a seguir. 
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Figura 5.17 Análise modelo ECSI – ANACOM. 
Fonte: Autor. 

Neste modelo identifica-se pouca correlação entre a variável expectativa e as variáveis 

monetárias e conveniências. 

Em seguida calcula-se o modelo inicial com todas as variáveis do modelo hipotético, 

conforme ilustra a Figura 5.18. 
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Figura 5.18 Análise modelo estrutural Satisfação Móvel inicial. 
Fonte: Autor. 

Com a análise do modelo estrutural inicial e com a seleção das variáveis de 

mensuração por meio da análise fatorial confirmatória, a Figura 5.19 ilustra as hipóteses do 

modelo proposto ajustado. 
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Figura 5.19 Análise modelo estrutural Satisfação Comunicação Móvel ajustado. 
Fonte: Autor. 

 

Após a análise dos índices de ajustamento pode-se verificar que, o índice de 

ajustamento de bondade (GFI) inicialmente concebido por Jöreskog e Sörbom (1982) para o 

método de estimação de máxima verossimilhança e generalizada para outros critérios de 

estimativa por Tanaka (1993), atingiu o valor de 0,900 que é inferior a um, indicando um 

ajuste muito bom.  
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Em relação ao índice NFI o ajuste do modelo é muito mais próximo do ajuste do 

modelo saturado que é para o ajuste do modelo de independência. De fato, pode-se avaliar que 

um modelo com uma discrepância que é de 93,8% do caminho entre o modelo de 

independência está muito mais próximo do encaixe perfeito (saturado).  

O índice de ajustamento de bondade (AGFI = 0,865) considera em seu cálculo os 

valores dos graus de liberdade disponíveis para testar o modelo. Sendo seu limite superior o 

valor um, porém o que indica um ajuste ótimo. Contudo, o seu limite inferior não é limitado 

ao valor zero, como para o índice GFI. 

A análise do CFI é idêntico ao realizado pelo índice não centralizado (RNI) de 

McDonald e Ho (2002), a escolha da qualidade de ajustamento direciona a utilização do CFI, 

pois este é limitado aos valores no intervalo de 0 a 1. Para valores como o encontrado na 

pesquisa, de 0,953 próximo de um, indicam um ajuste muito bom. 

O coeficiente de Tucker-Lewis (BOLLEN, 1989) foi discutido por Bentler e Bonett 

(1980), no contexto da análise da estrutura do momento, é também designado como o índice 

de ajuste Bentler-Bonett não normalizado (NNFI). O valor de 0,934 para o TLI, ou seja, muito 

próximo de um, indica um ajuste muito bom. 

O índice RMSEA incorpora as penalidades para a complexidade do modelo e não 

tendência a favorecer os modelos com uma quantidade maior de parâmetros. Ao comparar 

dois modelos aninhados, vai favorecer o modelo mais simples. As colunas de LO 90 e HI 90 

contêm o limite inferior e o limite superior de um intervalo de confiança de 90% para o valor 

de RMSEA da população. As pesquisas demonstram para um valor de RMSEA menor que 

0,05, um bom ajuste do modelo em relação aos seus graus de liberdade. Este valor é 

reconhecido com base no julgamento subjetivo. Ele não pode ser considerado como infalível 

ou totalmente correto, mas é razoável que o requisito de encaixe perfeito com o valor de 

RMSEA seja igual a zero. Valores próximos a 0,08 ou menos para o RMSEA indicaria um 

erro razoável de aproximação. Ou seja, o valor de 0,047 atende os requisitos de ajustamento 

(KLlNE, 2011). 

Levando como base a experiência com índice RMSEA, Browne e Cudeck (1993) 

sugerem que um RMSEA de 0,05 ou menos indica um "bom ajuste". A partir desta definição 

de "bom ajuste", o valor de p-close dá um teste de encaixe perfeito. O valor de p-close igual a 

0,975 para o modelo padrão. Sob a hipótese de "bom ajuste", indica que a probabilidade de se 

obter uma amostra de RMSEA tão grande quanto, 0,047 é de aproximadamente 0,975, A 

Tabela 5.7 compara os índices de ajuste dos quatro modelos. 
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Tabela 5.7 Comparação dos índices de ajustes de bondade. 
Índices Modelo adaptado 

Sweeney  

 

Modelo Satisfação 

Móvel Inicial 

Modelo ECSI 

 

Modelo Satisfação 

Móvel  

  

  
 

2,56 2,53 3,0 1,84 

GFI 0,80 0,81 0,85 0,90 

NFI 0,62 0,63 0,59 0,94 

AGFI 0,76 0,78 0,71 0,86 

CFI 0,72 0,74 0,69 0,95 

TLI 0,63 0,71 0,65 0,94 

PCFI 

PGFI 

PNFI 

0,67 

0,76 

0,64 

0,68 

0,71 

0,57 

0,62 

0,71 

0,54 

0,84 

0,83 

0,83 

RMSEA 0,064 0,063 0,073 0,047 

P-CLOSE 0,000 0,000 0,000 0,975 

Fonte: Autor. 

 

O teste estatístico qui-quadrado para o modelo ajustado é significativo    (297) = 1,84 

com p-valor igual a 0,003. O valor de    normalizado pelo grau de liberdade igual a 546,009, 

valor esperado, quando comparado ao tamanho de amostra (HAIR, 2006). Os valores dos 

índices de ajustamento estão dentro dos limites de um bom ajustamento, ou seja, valores 

aceitáveis conforme mostrado na Tabela 4.11. Os índices indicam que o ajuste proposto 

exibido pelo modelo pode ser considerado razoavelmente bom para os dados. De acordo com 

as estimativas dos parâmetros apresentados na Tabela 4.8, a qualidade do serviço é positiva e 

significativamente relacionada com a lealdade do cliente (H9: 0,28; p-valor = 0,001). 

Conforme proposto em H4 e H5, a variável confiança na marca tem um efeito positivo, porém 

não significativo sobre a lealdade do cliente (H4: 0,17; p-valor = 0,301) e sobre a satisfação 

(H5: 0,01; p-valor = 0,110), na hipótese H6, o valor percebido influencia significativamente a 

satisfação do cliente (H6: 0,25; p-valor < 0,001). Para a variável expectativa os resultados da 

análise com relação a confiança na marca (H1: 0,85; p-valor = 0,03), valor percebido (H2: 

0,22; p-valor = 0,04) e qualidade de serviço (H3: 0,90; p-valor = 0,02) pode-se aceitar as 

hipóteses, pois se relacionam positiva e significativamente. Em relação à qualidade de serviço 

às hipóteses (H7: 0,33; p-valor < 0,001) valor percebido, (H8: 0,18; p-valor = 0,01) satisfação 

e (H10: 0,37; p-valor = 0,02) lealdade podem ser aceitas corroborando com os modelos de 

qualidade. Além disso, a qualidade de serviço tem um maior valor significativo quando 

comparado com a lealdade do cliente. A Tabela 5.8 também indica que o modelo apresenta 

um nível explicativo para duas variáveis endógenas, com relação à lealdade do cliente, 

satisfação, e qualidade de serviço, 0,37 e 0,28 respectivamente. 
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Tabela 5.8 Teste de hipóteses do modelo. 
Descrição  Hipóteses Estimativa p-valor Situação  

Expectativa afeta Confiança na Marca H1 0,85 < 0,001 Não Rejeita  

Expectativa afeta Valor Percebido H2 0,22 < 0,001 Não Rejeita 

Expectativa afeta Qualidade de Serviço H3 0,90 < 0,001 Não Rejeita 

Confiança na Marca afeta Lealdade do Cliente H4  0,17 < 0,001 Rejeita 

Confiança na Marca afeta Satisfação do 

Cliente 
H5 0,01 < 0,001 Rejeita 

Valor Percebido afeta Satisfação do Cliente H6 0,25 < 0,001 Não Rejeita 

Qualidade de Serviço afeta Valor Percebido H7 0,33 < 0,001 Não Rejeita 

Qualidade de Serviço afeta Satisfação do 

Cliente 
H8 0,18 < 0,001 Rejeita 

Qualidade de Serviço afeta Lealdade do 

Cliente 
H9 0,28 < 0,001 Não Rejeita 

Satisfação do Cliente afeta Lealdade do 

Cliente 
H10 0,37 < 0,001 Não Rejeita 

*** A probabilidade de se obter uma proporção crítica tão grande como 3586, em valor absoluto for inferior a 

0,001. Em outras palavras, o peso de regressão para variável na predição é significativamente diferente de zero 

no nível de 0,001 (bicaudal). 

Fonte: Autor 

 

 Com o objetivo de validar a robustez, bem como avaliar inferência sobre a 

generalização do modelo, selecionou-se amostras aleatórias com tamanho de 300 

respondentes retiradas com reposição da amostra inicial de 519 clientes. A seguir a Tabela 5.9 

ilustra os valores calculados dos índices de bondade de cada amostra. 

Tabela 5.9 Comparação dos índices de ajustes de bondade das amostras. 

Índices A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 

Modelo 

Satisfação 

Móvel 

  

  
   3,1 1,91 1,87 1,99 1,87 3,6 1,94 1,88 1,90 1,93 1,84 

GFI 0,79 0,90 0,89 0,90 0,87 0,78 0,88 0,89 0,86 0,84 0,90 

NFI 0,78 0,91 0,88 0,91 0,93 0,69 0,90 0,91 0,89 0,90 0,94 

AGFI 0,77 0,82 0,87 0,85 0,88 0,70 0,81 0,83 0,80 0,84 0,86 

CFI 0,82 0,90 0,92 0,93 0,90 0,81 0,94 0,95 0,92 0,94 0,95 

TLI 0,81 0,93 0,90 0,93 0,91 0,80 0,93 0,94 0,91 0,92 0,94 

PCFI 

PGFI 

PNFI 

0,69 

0,61 

0,60 

0,80 

0,80 

0,81 

0,80 

0,79 

0,79 

0,81 

0,83 

0,81 

0,80 

0,82 

0,82 

0,70 

0,71 

0,71 

0,80 

0,79 

0,79 

0,82 

0,79 

0,80 

0,81 

0,81 

0,80 

0,83 

0,83 

0,82 

0,84 

0,83 

0,83 

RMSEA 0,08 0,05 0,06 0,05 0,049 0,09 0,05 0,05 0,06 0,05 0,047 

P-CLOSE 0,772 0,910 0,872 0,900 0,903 0,765 0,965 0.955 0,961 0,950 0,975 

Fonte: Autor. 

 

 Na analise dos dados apresentados na Tabela 4.9 identifica-se que, as amostra A2, A-

3, A-4, A-5, A-7, A-8, A-9 e A-10 obtiveram valores dos índices de bondade próximos aos 

valores do modelo Satisfação Móvel ajustado, porém as amostras A-1 e A-6 foram rejeitadas, 

pois seus índices de bondade encontrados apresentam valores bem abaixo dos recomendados 

por Hair (2006) e apresentados na Tabela 3.4. Em análise mais minuciosa destas amostras 

relata-se que, elas obtiveram os menores valores médios das variáveis manifestas satisfação e 
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qualidade de serviço: amostra A-1 satisfação (2,9) e qualidade de serviço (3,1), amostra A-6 

satisfação (2,6) e qualidade de serviço (2,7). Pode-se assim concluir que o modelo proposto 

apresenta uma boa capacidade de generalização bem como apresenta características de 

robustez e confiabilidade. 

Após as validações dos modelos foram executados os ajustes finais no modelo da 

pesquisa ficam assim constituído: seis variáveis latentes e vinte e sete variáveis de medida, a 

seguir a Tabela 5.10 ilustra todas as variáveis bem como os seus valores médios calculados e 

os coeficientes de regressão. 

Tabela 5.10 Variáveis do modelo Satisfação Móvel Ajustado. 
Variável 

Latente 

Variável Manifesta Valor 

Médio 

Coeficientes de 

Regressão 

 QS1 - Qualidade geral em relação à operadora 5,8 0,53 

 QS2 - Qualidade técnica (sinal, área de cobertura e 

qualidade das ligações) 

 

5,3 

 

0,57 

 QS3 - Capacidade de resolver falhas e problemas  

5,2 

 

0,49 

 QS4 - Atendimento ao consumidor – SAC 4,9 0,59 

 QS5 - Qualidade nos produtos e serviços (Planos, Ofertas, 

Acesso a Internet, SMS, Mensagem Multimídia) 

 

6,1 

 

0,54 

Qualidade  QS6 - Diversidade de produtos e serviços 6,4 0,58 

de Serviço QS7 - Confiabilidade nos produtos e serviços 5,8 0,52 

 QS8 - Clareza e transparência nas informações 5,8 0,48 

 QS9 - Manter contato com a operadora (SAC, Facebook, 

Twetter, Chat on line, Lojas Próprias ou Terceirizadas) 

 

5,8 

 

0,57 

 QS10 - Respostas às solicitações 5,1 0,60 

 

Satisfação  

SC1 - Comparada com outras operadoras de telefonia 

móvel. 

 

5,9 

 

0,79 

do Cliente SC2 - Comparado com suas expectativas 5,3 0,81 

 SC3 - Comparado com a empresa ideal 5,2 0,48 

 VP1 - Qualidade percebida 5,5 0,58 

 VP2 – Benefícios ofertados 5,6 0,84 

Valor  VP4 - O valor pago é o motivo permanência 5.7 0,57 

Percebido VP5 - Preço praticado pelo concorrente 5,6 0,65 

 CM1 - Confiável nos compromissos assumidos. 5,0 0,59 

Confiança  CM2 – Contribui para a sociedade. 5,3 0,48 

na Marca CM4 - Interesses dos seus clientes. 5,1 0,88 

 CM7 - Voltada para o futuro. 6,0 0,71 

 LC1 - Intenção de permanecer como cliente. 6,3 0,52 

Lealdade do 

Cliente 

LC2 - Recomendaria a operadora para amigos e familiares.  

6,2 

 

0,72 

 LC3 – Preço ofertado pelas concorrentes influencia. 6,3 0,62 

 EC2 – Área de cobertura, quedas, ligações, rede 7,0 0,51 

Expectativa  EC3 – Produtos e serviços 6,8 0,61 

do Cliente EC4 – Exigências e necessidades; 7,0 0,64 

Fonte: Autor. 

 

Com os valores médios por variável do modelo calculado, pode-se analisar o modelo 

conforme ilustrado pela Figura 5.20, as hipóteses aceitas ou rejeitadas pelos testes estatísticos 
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conjuntamente com os seus respectivos valores médio para a variável do modelo final no 

segmento de comunicações móveis. 

 

 

Figura 5.20 Modelo estrutural Satisfação Móvel final. 
Fonte: Autor 

 

 Para o cálculo do índice de satisfação do consumidor móvel (ISCM), utilizam-se as 

médias obtidas para cada um dos índices de medida da variável satisfação ponderada pelos 

seus pesos de regressão conforme a equação 4.1 a seguir (FORNELL, 1992): 

 

      
∑        ∑        

∑         ∑        
     

  (4.1) 

 

Onde:  

                                                           

                               

                                                            

                                                              

Assim os valores calculados para os pesos de regressão são: satisfação comparada à 

outra operadora (    igual a 0,79, satisfação comparada às suas expectativas (     igual a 0,81 

CM

5,0

SC

5,5

VP

5,6
LC

6,3

QS

5,7

EX

6,9

0,18

0,32

0,90

0,01

0,17

0,35

0,33

0,85

0,28

Modelo Satisfação Móvel

X2(297)= 546,009; p=0,003; X2/df= 1,838

CFI= ,953; GFI= ,900; RMSEA= ,047; P(rmsea<0.05)=0,975; MECVI= 1,907 

0,37



163 

 

 

 

e satisfação comparada à empresa ideal (     e igual a 0,48. Para os valores utilizados nas 

médias    igual a 5,9,    igual a 5,3 e    igual a 5,2. 

 

        
                                                   

                                               

 

 

               

 

Ou seja, um índice de satisfação muito baixo se comparado com o índice de satisfação 

do segmento em outros países. Segundo ANACOM (2010), o índice do consumidor português 

para o segmento de telefonia móvel, apresenta valores médios entre 70% a 80% de satisfação. 

 

5.5 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foi apresentada a confirmação das suposições estatísticas da amostra 

pesquisada, bem como uma análise sócio-demográfica. Em um segundo momento, avaliou-se 

o modelo por meio da análise fatorial confirmatória, realizando assim os ajustes necessários e 

as devidas validações da confiabilidade composta: variância media extraída e validade 

discriminante.  

Por fim, executou-se a comparação de modelos concorrentes e a devida aceitação da 

adequabilidade do modelo proposto, realizada pelos índices de ajustamento de bondade e a 

sua aderência aos valores praticados, apresentando assim o modelo definitivo da pesquisa. 



164 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

 

6 CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES, LIMITAÇÕES E PESQUISAS 

FUTURAS 

 

 

 Nesta pesquisa, a relação entre a lealdade do cliente e as variáveis latentes, qualidade 

do serviço, confiança na marca, valor percebido, expectativa do cliente e satisfação, foram 

exaustivamente investigados. Para este fim, vários modelos de satisfação e qualidade foram 

alicerces de inspiração para o desenvolvimento do modelo teórico proposto. A preocupação 

com a elaboração do questionário e, posteriormente, a coleta dos dados para análise das 

hipóteses representou uma parte árdua, porém gratificante do trabalho. Na avaliação dos 

resultados evidencia-se que o modelo proposto por meio de seus construtos obteve efeitos 

positivos sobre a lealdade do cliente. Entretanto, em uma análise mais minuciosa detecta-se 

que a variável confiança na marca, mesmo comprovando o efeito positivo sobre a lealdade 

não é um fator determinante, sendo sua significância estatística rejeitada no modelo final.  

Após as análises de vários modelos e de um conjunto de variáveis, foram identificadas 

as que possuíam maior relevância para o segmento pesquisado, sendo classificados os 

construtos antecedentes associadas à satisfação e lealdade do cliente no setor de 

comunicações móveis no estado do Rio Grande do Norte. Neste contexto, pode-se, por meio 

das hipóteses associadas à causa do construto expectativa, confirmar que as variáveis 

confiança na marca (H1), valor percebido (H2) e qualidade de serviço (H3) são efeitos 

decorrentes, comprovando assim a teoria da desconfirmação da expectativa proposta por 

Venkatesh (2003). Nesta pesquisa a variável expectativa apresentou os valores médios mais 

elevados conjuntamente com os valores de correlações estatisticamente mais significativos em 

relação à qualidade de serviço, confiança na marca e valor percebido respectivamente, ou 

seja, foi demonstrado que os usuários possuem uma elevada expectativa com relação aos 

serviços a serem ofertados. 

Para a variável valor percebido, apenas os indicadores de medida associados às 

questões monetárias foram confirmados, isto demonstra pouca percepção por parte dos 

clientes em relação a valores hedônicos e a suas vantagens ou conveniências agregados ao que 

o serviço pode proporcionar. Nesta variável a pesquisa demonstra uma percepção simplista do 

valor percebido por parte do cliente, o que significa um descompasso dos usuários quando 



165 

 

 

 

comparada às pesquisas realizadas em outros países como Estados Unidos, Finlândia e 

Coréia, onde os valores associados ao serviço são muito mais amplos (VARNALI, 2010). 

Como resultado referente à hipótese, o valor percebido afeta a satisfação (H6), indicando que 

o cliente que tem a sua percepção de valor atendido, ou seja, os benéficos obtidos são justos 

em relação ao custo pago pelo serviço, ensejando clientes positivamente satisfeitos. A 

descoberta sugere que o valor percebido é um dos fatores para a satisfação do cliente no 

mercado de comunicações móveis. A satisfação do cliente aumenta quando o valor percebido 

aumenta, ou seja, o cliente tem a sensação de estar pagando o valor real para o serviço 

ofertado. A relação causal positiva entre o valor percebido pelo cliente e a satisfação é 

apoiado nos estudos de Lai et al. (2009), Rauyruer (2007), Wang et al. (2004), e Cronin et al. 

(2000). 

A análise dos resultados referente às hipóteses da variável confiança na marca em 

relação à lealdade (H4) e satisfação (H5) indicam que não existe relação estatisticamente 

significante causa e efeito entre as variáveis, rejeitando-se assim estas hipóteses. O resultado 

fornece evidências empíricas para acreditar que o nível de confiança nos atuais prestadores de 

serviços de comunicações móveis é baixo. Portanto, não podem resultar em satisfação e 

lealdade. A não confirmação da relação causal positiva entre confiança e a lealdade é 

evidenciada e apoiada nos estudos de Kandampully e Hu (2007), Türkyılmaz e Özkan (2007), 

Hart e Rosenberger (2004) e Johnson et al. (2001). Entretanto, a pesquisa evidenciou um 

destaque de forma negativa para as avaliações da variável confiança na marca, que por meio 

dos mais baixos valores médios que obteve, associada à rejeição das hipóteses com relação à 

satisfação e lealdade, leva-nos a acreditar que o cliente de comunicações móveis não concede 

credibilidade no que tangencia a confiança no serviço ofertado pela operadora. As avaliações 

dos indicadores referentes à operadora em cumprir os compromissos assumidos (5,0) e a 

operadora estar preocupada com os interesses dos clientes (5,1) obtiveram os menores valores 

médios entre todos os indicadores de medida da pesquisa. Sendo assim, torna-se de 

fundamental importância que as empresas planejem novas politicas de longo prazo, voltadas 

para melhoria dos indicadores taxa de resposta ao cliente. 

Com relação à qualidade de serviço conclui-se a existência da relação causal positiva 

entre as variáveis satisfação e lealdade do Cliente, o que corrobora com as pesquisas de 

Clemes et al. (2007), Dagger et al. (2007), Wang et al. (2004), e Brady, Cronin e Brand 

(2002). O efeito positivo da qualidade do serviço na satisfação do cliente também foi apoiado 

em estudos anteriores realizados por Cronin et al. (2000), e Spreng et al. (1996) e Fornell et 
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al. (1996). A relação causal positiva entre qualidade de serviço e o valor percebido é apoiado 

nos estudos de Chou e Lu (2009), Meng e Elliott (2009), e Aydin e Ozer (2005), sendo 

confirmada pela pesquisa. 

O modelo final identifica a existência de dois caminhos para a satisfação e, 

consequentemente, para a variável lealdade passando por meio da qualidade do serviço e do 

valor percebido, mesmo que estas variáveis tenham obtido os níveis de efeito similares sobre 

a satisfação. A qualidade deve ser considerada como o fator mais importante, devido ao seu 

efeito direto sobre a lealdade, associado ao efeito exercido sobre o valor percebido. Por 

exemplo, o efeito indireto da qualidade do serviço na satisfação do cliente decorre de relações 

positivas da qualidade do serviço na variável valor percebido. Como esses fatores afetam 

direta e conjuntamente a lealdade do cliente, assim, torna-se evidente que a somatória dos 

efeitos diretos e indiretos da variável qualidade do serviço são os mais importantes na 

percepção do cliente.  

Referente à hipótese de que a satisfação afeta a lealdade (H10), pode-se concluir que 

valores elevados da variável satisfação do cliente afetam positivamente a lealdade no 

segmento de comunicações móveis. Sendo assim, a lealdade aumenta quando a satisfação do 

cliente é atendida e superada. A constatação empírica apoia a afirmação de que os clientes 

satisfeitos se mantêm leais para com os seus atuais prestadores de serviços de comunicações 

móveis. A relação causal positiva entre a satisfação dos clientes e lealdade também é apoiada 

nos estudos de Lai et al. (2009), Cheng et al. (2008), Kandampully e Hu (2007), e Lim et al. 

(2006). 

A proposição em relação ao uso da técnica de modelagem de equação estrutural foi 

confirmada satisfatoriamente devido à sua capacidade de adequação ao problema e a proposta 

da pesquisa, o método utilizado segundo especificações de Hair (2006), determina a 

realização inicial de uma análise fatorial confirmatória, sendo seus resultados a base da 

pesquisa para o modelo estrutural. Esta pesquisa demostrou que os caminhos de todos os 

fatores são positivos e apropriados na utilização do modelo comportamental de lealdade para 

o serviço, porém nem todos são estatisticamente significativos. Evidenciou-se assim a forma 

como o cliente percebe a qualidade dos serviços, satisfação, valor percebido, expectativa e 

confiança na marca e como este fato pode afetar direta ou indiretamente na lealdade.  

Os conhecimentos obtidos por meio de análise dos modelos, a partir da resposta de 

questionários aplicados a uma amostra de usuários, foram produzidos no quarto trimestre do 

ano de 2012 e identificam no modelo o teste de dez hipóteses. Os resultados alcançados a 
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partir das equações estruturais rejeitaram-se as hipóteses H4, H5, H9 e indicaram que 

elevadas percepções de qualidade de serviço contribuem positivamente para o valor percebido 

e a lealdade do cliente no segmento de comunicações móveis do Rio Grande do Norte. Os 

resultados também fornecem evidências empíricas para a tese de que a expectativa é um 

antecessor da qualidade de serviço do valor percebido e da confiança na marca, sendo a 

qualidade de serviço e valor percebido antecedentes da satisfação do Cliente.  

Por fim, o modelo proposto pode ser considerado adequado, pois obteve índices de 

ajustamento satisfatórios quando os dados da amostra foram comparados a índices nacionais 

(ECSI) e ao modelo adaptado da teoria de Sweeney. A pesquisa confirma a existência de 

valores elevados para os níveis de expectativa com relação à prestação do serviço, porém 

evidencia uma frustação com relação às percepções do usuário aos níveis de serviço prestado 

por meio do cálculo do índice de satisfação que evidencia aproximadamente cinquenta por 

cento dos usuários de comunicações móveis estão insatisfeitos com o serviço. Vale salientar a 

importância que, neste modelo, a variável qualidade de serviço assume, tornando-se nítida a 

partir dos valores coletados e analisados anteriormente, que a melhoria da qualidade técnica 

(5,3) e no atendimento ao consumidor (4,9) deve ter prioridade.  

 

 

6.1 LIMITAÇÕES 

 

 

Este estudo não pretende encerrar as discusões pertinentes aos modelos de lealdade 

para o segmento de comunicações móveis e, por isto, apresenta algumas limitações. 

Inicialmente a inexistência de pesquisas sobre índices de satisfações no segmento dificulta a 

possibilidade de avaliação do modelo com o poder de comparação de outros pesquisadores. 

Em segundo lugar, o fato de que a amostra foi coletada de forma aleatória simples conforme 

especificações de Malhotra (2011), um número maior de amostras levando em consideração a 

sazonalidade no ano, poderia reforçar as análises do primeiro modelo. Entretanto o elevado 

custo na aquisição dos dados da amostra e a falta de incentivo por parte das agências 

reguladoras e das empresas, faz com que a coleta de varias amostras se torne inviável 

economicamente. 

 Outro fator a destacar na pesquisa é a elevada competividade no segmento de 

comunicações móveis, ou seja, na tentativa de atrair novos usuários o segmento está 
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praticando níveis de preços abaixo dos valores apropriados de custo, afetando assim as 

percepções de lealdade do cliente. Como esta situação não é sustentável, por um longo 

período as operadoras estão diminuindo consideravelmente a qualidade do serviço e isto fica 

evidente quando se analisa o valor médio que os clientes atribuíram às variáveis, qualidade de 

serviço (5,7) e confiança na marca (5,0). Portanto, estas estratégias de curto prazo devem ser 

repensadas quando o objetivo é construir um segmento que alicerce o desenvolvimento de um 

pais, sendo, assim, reforçado a necessidade de desenvolver um índice de satisfação nacional 

do segmento de comunicações móveis de forma isenta. 

A terceira limitação é a necessidade de generalizar as conclusões derivadas deste 

estudo a outros setores da telefonia e estados do país. As conclusões deste estudo são 

baseadas nas percepções dos clientes do mercado de comunicações móveis do Rio Grande do 

Norte somente. Portanto, os resultados podem não ser capazes de generalizar o modelo para 

outras regiões do país. 

 

  

6.2 IMPLICAÇÕES  

 

 

A principal implicação teórica é a aplicabilidade de uma abordagem hierárquica e 

multidimensional para conceituar e mensurar os níveis de lealdade do cliente no segmento de 

comunicações móveis no estado do Rio Grande do Norte. Esta pesquisa apresenta uma 

avaliação das percepções dos clientes em relação à qualidade do serviço, valor percebido e 

confiança na marca e a sua correlação com a satisfação e lealdade, assim sendo é um marco 

inicial no desenvolvimento de um índice estadual de satisfação para o segmento. Os 

resultados apoiam a utilização deste modelo para avaliar os baixos níveis de lealdade e 

desenvolver modelos voltados para as variáveis mais significativas, qualidade do serviço e a 

mais deficiente, confiança na marca. Além disso, os resultados dos testes de confiabilidade e 

validade indicam que a escala de dez pontos Likert exibe valores adequados para a pesquisa 

em modelagem de equações estruturais. 

A implicação prática refere-se à utilização deste estudo por parte dos gestores das 

empresas como uma fonte de planejamento de suas estratégias com foco em melhorar a 

confiança na marca e elevar os níveis de assertividade com relação a compromissos 

assumidos, para a agência reguladora acende um alerta com relação à qualidade do serviço 
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que é prestado, pois como está evidente pelo modelo, todas as variáveis foram avaliadas com 

notas muito baixas e a confiança na marca pode se traduzir em confiança no segmento. Com 

isto, a falta de confiabilidade pode recair também em relação ao órgão regulamentação e 

fiscalização. 

 

6.3 PESQUISAS FUTURAS 

 

 

Diversas possibilidades podem ser sugeridas para as futuras pesquisas, dentre elas 

destacam-se:  

 Desenvolvimento de um índice de satisfação nacional para o segmento de comunicações 

móveis; 

 Identificar os fatores adicionais que, significativamente, causem impacto sobre a 

percepção dos clientes sobre a qualidade dos serviços que não foram identificados por esta 

pesquisa no segmento de comunicações móveis; 

 Identificar os fatores adicionais que significativamente causem impacto sobre a percepção 

dos clientes sobre a confiança na marca; 

 Identificar os fatores adicionais que significativamente causem impacto sobre a percepção 

dos clientes sobre a variável valor percebido; 

 Utilizar o modelo para verificar o comportamento de outros setores da telefonia como 

banda larga, telefonia fixa, Tv a cabo; 

 Examinar se a abordagem hierárquica e multidimensional para conceituar e medir as 

percepções dos clientes sobre a lealdade utilizadas neste estudo podem ser aplicáveis em 

ambientes de outros segmentos; 

 Pesquisas utilizando análise multigrupo para comparar os modelos por operadora de 

telefonia móvel; 

 Examinar o efeito da sazonalidade do ano na coleta dos dados;  

 Estender o estudo atual e examinar as relações que possam existir entre qualidade de 

serviço, satisfação do cliente, valor percebido, confiança na marca associados aos custos 

de mudança e a variável reclamação.  
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APÊNDICE A - RESUMO REGULAMENTO SMP - RESOLUÇÃO 575 

 
 

 

 

 O regulamento SMP – Resolução 575 define as metas da qualidade pela ANATEL, 

este documento esta organizado em onze capítulos, que tratam inicialmente das abrangências 

e objetivos, disposições preliminares, em seguida as definições e a formula de cálculo dos 

indicadores de reação do usuário, indicadores de rede, indicadores de conexão de dados, 

entidades aferidoras de qualidade, indicadores de atendimento, indicadores de pesquisa, 

indicadores comparativos, por fim os dispositivos finais e transitórios. 

 A resolução delibera que os custos no comprimento desta ficam totalmente na 

responsabilidade da prestadora do serviço, sendo as metas de qualidade descritas neste 

Regulamento estão estabelecidas sob o ponto de vista da rede e do usuário e devem ser 

igualmente cumpridas por todas as Prestadoras do SMP que não se enquadrarem na definição 

de Prestadora de Pequeno Porte, conforme definido neste Regulamento. 

 Para efeito de resolução a seguir o quadro A-1 ilustra as definições pertinentes ao 

serviço oferecido pera operadora. 

Quadro A-1 Definições do serviço 

Serviço Definição 
Acesso em Operação Código de Acesso ativado na Estação Móvel 

Calendário Anual Calendário com a definição e/ou sistemática de determinação dos dias ou 

períodos segundo o qual as prestadoras do SMP devem coletar os dados 

referentes aos indicadores de qualidade, a ser divulgado pela Anatel 

Central de Comutação e 

Controle – CCC 

Conjunto de equipamentos destinado a controlar a rede do SMP bem como a 

interconectar esta rede a qualquer rede de telecomunicações 

Chamada Conexão do SMP utilizada para comunicação por voz em que há alocação de 

canal de voz 

Chamada Estabelecida Chamada originada, em que foi efetuada a ligação entre a Estação Móvel e outra 

estação de telecomunicações 

Chamada Completada Chamada estabelecida, em que houve atendimento e comunicação 

Código Nacional Elemento do Plano de Numeração que identifica uma área geográfica específica 

do território nacional 

Conexão de Dados Qualquer conexão do SMP que não se confunda com Chamada ou com 

Mensagem de Texto 

Localidade Todo lugar do território nacional onde exista aglomerado permanente de 

habitantes, nos termos e critérios adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE 

Mensagem de Texto Tipo de conexão do SMP entre Estações Móveis que permite o envio ou 

recebimento de mensagens alfanuméricas curtas 

Organismo de Certificação 

Credenciado (OCC) 

Entidade credenciada junto ao Sistema Brasileiro de Certificação 

Períodos de Maior 

Movimento – PMM 

Intervalos de tempo ao longo do dia, em que ocorrem os maiores interesses no 

estabelecimento de chamadas por parte dos usuários. Para efeito de aferição dos 

indicadores de qualidade, caso não haja disposição contrária quando da 

divulgação do Calendário Anual pela Anatel, período diurno das 10h00 às 13h00 

e noturno das 18h00 às 21h00 
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Serviço Definição 
Período de Maior Tráfego – 

PMT 

Intervalo de tempo ao longo do dia, em que ocorrem os maiores interesses no 

estabelecimento de conexões de dados por parte dos usuários do SMP. Para 

efeito de aferição dos indicadores de qualidade, caso não haja disposição 

contrária quando da divulgação do Calendário Anual pela Anatel, o PMT é o 

período das 10h00 às 22h00 

Plataforma de Mensagem Sistema da prestadora responsável pelo gerenciamento do envio e recebimento 

de Mensagens de Texto 

Prestadora de Pequeno Porte Prestadora de SMP com até cinquenta mil Acessos em Operação; 

 

Reclamação: queixa Protesto ou reivindicação apresentada pelo Usuário 

Reclamação Reaberta ocorre quando o usuário ou a Agência reabre uma reclamação a qual considerou 

não ter sido respondida, não solucionada ou solucionada de forma inadequada 

Setor de Relacionamento Estabelecimento, próprio ou disponibilizado por meio de contrato(s) com 

terceiro(s), que possibilita ao interessado ou Usuário o atendimento, presencial 

de pedidos de informação, esclarecimentos, entrega, mediante protocolo de 

reclamações e solicitações de serviço ou qualquer outra interação ligada ao 

serviço da prestadora  

Setor de Atendimento e/ou 

Venda 

Estabelecimento, próprio ou disponibilizado por meio de contrato(s) com 

terceiro(s), que possibilita ao interessado ou Usuário o atendimento, seja 

presencial ou não, de algumas demandas relacionadas ao serviço da prestadora 

Sistema de Autoatendimento 

(ou Unidade de Resposta 

Audível – URA 

Sistema de atendimento automático que permite a interação direta com o usuário 

por meio de menus preestabelecidos, recebendo comandos e enviando 

informações 

Usuário Pessoa natural ou jurídica que se utiliza do SMP, independentemente de contrato 

de prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora 

Ponto de Troca de Tráfego – 

PTT 

Solução de rede com o objetivo de viabilizar a interligação direta entre redes de 

transporte que utilizam diferentes politicas de roteamento de tráfego 

Taxa de Transmissão Capacidade de transmissão das conexões de dados expressa em bits por segundo 

(bps) 

Taxa de Transmissão 

Instantânea 

Mediana dos valores de Taxa de Transmissão das amostras coletadas em cada 

medição 

Taxa de Transmissão Média Média aritmética simples dos resultados das medições de taxa de transmissão 

instantânea 

Fonte: ANATEL adaptada pelo autor. 

 

 

Nas disposições preliminares tratadas no capitulo três pode-se destacar os artigos e 

incisos a seguir: 

 

Art. 4º. O encaminhamento das chamadas deve ser feito de maneira que o Usuário receba 

sinais facilmente identificáveis e com significados nacionalmente padronizados, nos termos 

da regulamentação, que lhe permita saber a situação da chamada. 

Art. 5º. A Anatel dará publicidade aos resultados apresentados pelas Prestadoras de SMP 

quanto ao disposto neste Regulamento, por meio de sistema interativo disponível em seu sítio 

na Internet. 

Art. 6º. Os dados referentes à quantidade de Acessos em Operação, separados por Código 

Nacional, serão obtidos diretamente do sistema eletrônico da Anatel destinado a realizar o 

controle da quantidade de Acessos do SMP, disponível na página da Agência na internet. 
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Art. 7º. Salvo disposição em contrário, todas as metas estabelecidas neste Regulamento são 

exigíveis por Unidade Primária e por Unidade Secundária conforme definidas para cada 

indicador. 

Art. 8º. Os valores dos dados primários coletados para o cálculo e consolidação dos 

indicadores devem ser enviados, mensalmente, à Anatel, até o dia 10 (dez) do mês 

subsequente ao da coleta. 

Art. 9º. Os dados primários coletados mensalmente para o cálculo do valor de cada indicador 

devem ser mantidos pelas Prestadoras do SMP por um período mínimo de 30 (trinta) meses. 

Art. 10. A Anatel poderá utilizar métodos alternativos aos previstos neste Regulamento para 

coleta de dados dos Indicadores para comprovação do cumprimento das metas estabelecidas 

neste Regulamento. 

§1º. Caso o valor do indicador informado pela prestadora seja diferente daquele obtido pela 

Anatel por métodos alternativos, prevalecerá, sob todos os aspectos, aquele obtido pela 

Anatel. 

§2º. A coleta de dados realizada pela Anatel poderá ser realizada em datas distintas das 

previstas no Calendário Anual e em horários distintos dos Períodos de Maior Movimento – 

PMM e do Período de Maior Tráfego - PMT. 

Art. 11. A prestadora deve manter à disposição dos Usuários, para consulta, em todos os 

Setores de Relacionamento, Setores de Atendimento e/ou Vendas, Centros de Atendimento e 

no seu sítio na Internet, mapas detalhados indicando a sua área de cobertura, separadamente 

para cada tecnologia adotada pela prestadora. 

Art. 12. Para efeito da apuração do cumprimento das metas estabelecidas neste Regulamento, 

a Anatel considerará casos enquadrados como situações imprevisíveis decorrentes de 

fatalidades causadas por fenômenos da natureza ou originárias de fatos de terceiros que 

podem ser enquadrados na tese de caso fortuito ou de força maior, desde que sejam 

devidamente comprovados e não estejam diretamente relacionados com a prestação do 

serviço. 

Os capítulos quatro, cinco, seis, oito definem as relações as representações 

matemáticas para o cálculo dos indicadores bem como a meta e a sua periodicidade de coleta 

dos dados, a seguir o quadro A-2 apresenta os indicadores. 
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Quadro A-2 Indicadores 

Indicador Definição Representação 

Matemática 
Reclamações (SMP1) A relação entre o número total de reclamações recebidas na 

prestadora (A), em todos os seus canais de atendimento, e o 

número total de Acessos em Operação, no mês (B), não deve 

ser superior a 1% (um por cento) 

 

      
 

 
 *100 

 
Reclamações na 

Anatel (SMP2) 

A relação entre o número total de reclamações recebidas na 

Anatel (A), em desfavor da prestadora, e o número total de 

reclamações recebidas em todos os canais de atendimento da 

prestadora (B), no mês, não deve ser superior a 2% (dois por 

cento) 

 

      
 

 
 *100 

 

Completamento de 

Chamadas para o 

Centro de 

Atendimento (SMP3) 

A relação entre o número total de reclamações, no mês, junto 

à Anatel (A), em desfavor da Prestadora de SMP, e o número 

total de reclamações (B), no mínimo em 95% (noventa e 

cinco por cento) dos casos 

 

      
 

 
 *100 

 

Completamento 

(SMP4) 

A relação entre o número total de chamadas originadas na 

rede da prestadora para os Centros de Atendimento (A), 

atendidas por Sistemas de Autoatendimento ou pelos 

telefonistas/atendentes, em cada PMM, no mês, e o número 

total de tentativas de originar chamadas na rede da prestadora 

para os Centros de Atendimento, contadas a partir da 

alocação do canal de voz, em cada PMM (B), no mínimo em 

67% (noventa e cinco por cento) dos casos 

 

 

      
 

 
 *100 

 

Alocação de Canal de 

Tráfego (SMP5) 

A relação entre o total de acessos ao canal de sinalização e 

controle para estabelecer uma chamada (A), em cada PMM, 

no mês, e o total de tentativas de acessar o canal de 

sinalização e controle (B), em cada PMM, multiplicado pela 

razão entre total de acessos ao canal de tráfego para 

estabelecer uma chamada (C), em cada PMM, no mês e  total 

de tentativas de acessar o canal de tráfego, em cada PMM 

(D),  no mês, no mínimo em 95% (noventa e cinco por cento) 

dos casos 

 

 

      
 

 
 *

 

 
*100 

 

Entrega de 

Mensagem de Texto 

(SMP6) 

A relação entre o número total de Mensagens de Texto 

enviadas a partir da rede da prestadora e entregues ao usuário 

em até 60 (sessenta) segundos (A), no mês e número total de 

tentativas de envio de Mensagens de Texto na rede da 

prestadora (B), 95% (noventa e cinco por cento) dos casos 

em até sessenta segundos 

 

      
 

 
 *100 

 

Queda de Ligações 

(SMP7) 

A relação entre número total de chamadas interrompidas por 

queda de ligação (A), em cada PMM, no mês, e o  número 

total de chamadas completadas, em cada PMM (B), , deve 

ser inferior a 2% (dois por cento) 

 

      
 

 
 *100 

Conexão de Dados 

(SMP8) 

A relação entre número total de tentativas de conexão 

destinadas a Conexões de Dados estabelecidas, em cada 

PMT (A), no mês e o número total de tentativas de conexão 

destinadas a Conexões de Dados, em cada PMT (B), devem 

ser estabelecidas em 98% (noventa e oito por cento) dos 

casos 

 

      
 

 
 *100 

 

Queda das Conexões 

de Dados (SMP9) 

A relação entre o numero total de quedas das Conexões de 

Dados, em cada PMT (A), no mês e o  número total de 

tentativas de conexão destinadas a Conexões de Dados 

estabelecidas (B), em cada PMT, deve ser inferior a 5% 

(cinco por cento) 

 

      
 

 
 *100 
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Indicador Definição Representação 

Matemática 
Transmissão 

Instantânea 

Contratada (SMP10) 

A relação entre o número de medições em que o resultado 

final da medição, obtido de acordo com o inciso 3º, foi igual 

ou superior ao percentual da taxa de transmissão máxima 

contratada determinado no caput, em cada PMT (A), no mês 

e o número total de medições obtidas de acordo com o inciso 

3º, em cada PMT (B), 

 

       
 

 
 *100 

 

Transmissão Média 

nas Conexões de 

Dados (SMP11) 

Para fins de cálculo do indicador considera-se a média 

aritmética simples dos valores de Taxa de Transmissão 

Instantânea, mensurados na forma do art. 22 deste 

Regulamento, em cada PMT, no mês, atualmente 60% 

(sessenta por cento) da taxa de transmissão máxima 

contratada nos doze primeiros meses de exigibilidade das 

metas 

 

 

       
 

 
 *∑   

 
    

 

Atendimento pela 

Telefonista/Atendente 

em Sistemas de Auto-

Atendimento 

(SMP12) 

A relação entre número total de chamadas atendidas pelas 

telefonistas/atendentes em até 20 (vinte) segundos nos 

Sistemas de Autoatendimento da prestadora, quando esta 

opção for selecionada pelo usuário (A), no mês, e o  número 

total de tentativas de acesso às telefonistas/atendentes nos 

Sistemas de Autoatendimento da prestadora, quando esta 

opção for selecionada pelo usuário (B), o atendimento deve 

ser de até 20 (vinte) segundos, no mínimo em 90% (noventa 

por cento) dos casos 

 

 

       
 

 
 *100 

 

Resposta ao Usuário 

(SMP13) 

A relação entre o número total de solicitações de serviços ou 

pedidos de informação recebidos pela prestadora, 

respondidos em até 5 (cinco) dias úteis (A), dividido pela 

soma do número total de solicitações de serviços ou pedidos 

de informação, recebidos pela prestadora no respectivo (B) 

com o número total de solicitações de serviços ou pedidos de 

informação, relativos aos meses anteriores, ainda não 

respondidos ao usuário (C), devem ser respondidos em até 5 

(cinco) dias úteis, em 95% (noventa e cinco por cento) dos 

casos 

 

 

       
 

   
 *100 

 

Atendimento Pessoal 

ao Usuário (SMP14) 

A relação entre o somatório do número de usuários que 

compareceram a todos os Setores de Relacionamento, bem 

como aos Setores de Atendimento e/ou Venda próprios, e 

que foram atendidos em até 30 (trinta) minutos (A), no mês, 

e o somatório do número de usuários que compareceram a 

todos os Setores de Relacionamento, bem como aos Setores 

de Atendimento e/ou Venda próprios (B), . 

 

 

       
 

 
 *100 

 

Índice de 

Desempenho na 

Qualidade – IDQ 

A base de dados com uma série histórica que será utilizada 

pela Anatel para fins de acompanhamento da Prestadora de 

SMP e comparação com as demais Prestadoras de SMP 

  

    
∑          

  
   

∑            
  
   

     

Fonte: ANATEL adaptada pelo autor. 

  

  

  Os indicadores podem ser identificados conforme os objetivos e interesses associados, 

às reações do usuário tem-se Reclamações - SPM1 e Reclamações na Anatel - SPM2 estão, 

indicadores de rede Completamento de Chamadas para o Centro de Atendimento - SMP3, 

Completamento - SMP4, Alocação de Canal de Tráfego - SMP5, Entrega de Mensagem de 

Texto - SMP6, Queda de Ligações - SMP7, indicadores associados a Conexão de Dados - 
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SMP8, Queda das Conexões de Dados -  SMP9, Transmissão Instantânea Contratada - SMP10 

e Transmissão Média nas Conexões de Dados - SMP11, Indicadores de atendimento pela 

Telefonista/Atendente em Sistemas de Auto-Atendimento - SMP12, Resposta ao Usuário - 

SMP13 e Atendimento Pessoal ao Usuário - SMP14. 

 Merece destaque o capitulo sete que descreve a entidade aferidora de qualidade que 

devem dimensionar, especificar e administrar os indicadores SPM10 e SPM11: 

 

Art. 26. As Prestadoras do SMP devem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da 

entrada em vigor deste Regulamento, proceder à seleção e contratação da Entidade Aferidora 

da Qualidade para a execução dos procedimentos relativos à aferição dos indicadores de 

qualidade SMP10 e SMP11, dispostos nos artigos 22 e 23, respectivamente, e ao 

desenvolvimento do software de medição de que trata o art. 24. 

§1º. As Prestadoras do SMP são responsáveis pelos ônus decorrentes da contratação da 

Entidade Aferidora da Qualidade. 

§2º. O contrato com a Entidade Aferidora da Qualidade deve conter no mínimo seu prazo de 

duração, as condições para sua manutenção, incluindo o gerenciamento dos processos de 

aferição dos indicadores SMP10 e SMP11, bem como as obrigações da Entidade Aferidora da 

Qualidade quanto ao envio de dados para as Prestadoras de SMP e para a Anatel, conforme 

solicitados.. 

§3º. Findo o prazo de duração do contrato com a Entidade Aferidora da Qualidade, a Anatel 

deverá se manifestar sobre a conveniência ou não de sua manutenção podendo haver seleção 

de nova entidade. 

§4º. Novo instrumento deverá ser celebrado, o qual poderá conter novas condições, desde que 

respeitado o disposto do § 2º deste artigo. 

 

Art. 27. As Prestadoras do SMP, suas coligadas, controladas ou controladoras não devem 

exercer domínio sobre a Entidade Aferidora da Qualidade, de forma a garantir a integridade, 

neutralidade e continuidade do processo de aferição dos indicadores SMP10 e SMP11. 

 

Art. 28. A Entidade Aferidora da Qualidade deve atender aos seguintes requisitos: 

 

I - ser pessoa jurídica dotada de independência administrativa e autonomia financeira, 

patrimonial e neutralidade decisória; 
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II - ser constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no país; 

III - ter prazo de duração indeterminado; 

IV - ter a responsabilidade pelo dimensionamento, contratação, especificação, planejamento e 

administração dos equipamentos e sistemas necessários à aferição dos indicadores SMP10 e 

SMP11, bem como o desenvolvimento e atualização do software de medição de que trata o 

art. 24; 

 

V - executar a aferição dos indicadores SMP10 e SMP11 de forma contínua e ininterrupta; 

   O capitulo nove referência os indicadores da pesquisa e as formas de coleta e a sua 

periodicidade: 

 

Art. 35. Os indicadores de pesquisa são aqueles relacionados no Anexo I e os valores 

realizados pelas Prestadoras do SMP para cada um destes indicadores são determinados por 

meio de pesquisa em campo junto aos usuários do SMP, mediante a utilização de 

questionário(s) específico(s). 

§1º. A coleta de dados para determinação dos indicadores previstos neste Capítulo deve ser 

realizada por empresa especializada nesse tipo de coleta, contratada pela Prestadora de SMP, 

a cada 6 (seis) meses, conforme Calendário Anual. §2º. A Anatel encaminhará o(s) modelo(s) 

de questionário a ser(em) utilizado(s) e o manual de aplicação da pesquisa até 1 (um) mês 

antes do período de coleta de dados previsto no Calendário Anual. 

§3º. A seu critério, a Anatel poderá incluir, excluir ou alterar itens do questionário. 

§4º. As Prestadoras de SMP podem contratar empresa especializada nesse tipo de coleta, de 

forma conjunta, sem prejuízo da responsabilidade individual de cada prestadora perante a 

Anatel quanto às obrigações previstas neste Regulamento. 

 

Art. 36. Os dados relativos aos indicadores previstos neste Capítulo devem ser enviados à 

Anatel, em meio eletrônico, separados por Unidade Federativa contida na Área de Prestação, 

contendo a resposta dada por cada respondente pesquisado, para cada item do questionário, 

incluindo os dados sócio-biodemográficos, até o dia 10 (dez) do mês subsequente à coleta dos 

dados em formato a ser definido pela Anatel. 

Parágrafo único. Além dos dados relativos aos indicadores previstos neste Capítulo, as 

prestadoras devem enviar, quando solicitadas pela Agência, todas as informações necessárias 

para a Anatel interpretar e analisar os dados enviados. 
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Art. 37. A seu critério, a Anatel poderá acompanhar todas as etapas de aplicação de cada ciclo 

de pesquisa. 

 

Art. 38. A Prestadora de SMP deverá, antes da realização de cada ciclo de pesquisa, dar 

publicidade à aplicação da pesquisa, que também poderá constar no sítio da Anatel na 

Internet. 

 

Art. 39. Os critérios para determinação da amostra a ser pesquisada, metodologia de pesquisa 

em campo, dentre outros, estão definidos no Anexo II deste Regulamento. 

 

Art. 40. A Anatel realizará a análise estatística dos dados informados para determinação dos 

indicadores apresentados no Anexo I, tornando público o seu resultado. 

Parágrafo único. A Anatel também tornará pública a relação entre os itens dos questionários 

com o indicador gerado, assim como as metodologias utilizadas para avaliação e 

determinação do indicador. 

 

Art. 41. Os indicadores previstos neste Capítulo comporão base de dados com uma série 

histórica para fins de acompanhamento da qualidade das prestadoras, conforme percebida 

pelos usuários do SMP. 

 

Art. 42. A cada período de coleta de dados, o desempenho da Prestadora de SMP, nos 

Indicadores previstos neste Capítulo, será avaliado e, caso seja considerado insuficiente, a 

Anatel poderá aplicar as sanções cabíveis, apontando os critérios utilizados para avaliação. 

Por fim as disposições finais e transitórias bem como as normas para a implantação do 

grupo de aferição da qualidade. 

 

Art. 47. Para a implantação dos processos de aferição dos indicadores previstos neste 

Regulamento, em especial os previstos nos artigos 22 e 23, inclusive o desenvolvimento do 

software de medição que trata o art. 24, será constituído o GIPAQ, sob a coordenação da 

Anatel. 

§1º. O GIPAQ será composto por representantes da Anatel, da Entidade Aferidora da 

Qualidade e das Prestadoras do SMP. 
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§2º. A seu critério, a Anatel poderá convidar representantes de outras entidades para fazerem 

parte do GIPAQ. 

§3º. Os membros do GIPAQ serão nomeados em sua reunião de instalação. 

§4º. Os conflitos no âmbito do GIPAQ serão decididos pelos representantes da Anatel. 

 

Art. 48. São atribuições do GIPAQ, dentre outras: 

I - coordenação, definição, elaboração de cronograma detalhado de atividades e 

acompanhamento da implantação dos processos de aferição dos indicadores SMP10 e SMP11 

e desenvolvimento do software de medição de que trata o art. 24; 

II – avaliação e divulgação das fases de implantação dos processos de aferição dos 

indicadores SMP10 e SMP11 e desenvolvimento do software de medição; e III - validação 

dos procedimentos operacionais relacionados à aferição dos indicadores SMP10 e SMP11. 

 

Art. 49. A implantação dos processos de aferição dos indicadores SMP10 e SMP11 e do 

software de medição será dividida em duas fases consecutivas: 

I - Fase 1: Planejamento e Desenvolvimento; 

II - Fase 2: Validação; 

Parágrafo único. A coordenação de cada uma das fases cabe ao GIPAQ. 

 

Art. 50. A Fase 1 deve envolver as seguintes macro atividades: 

I - Atividade 1.1: instalação do GIPAQ e elaboração de cronograma detalhado de atividades, 

contendo os prazos de cada Fase e Atividade, considerando os prazos máximos de 

implantação constantes neste Regulamento. 

II - Atividade 1.2: planejamento das atividades relacionadas ao desenvolvimento do software 

de medição e dos processos de aferição dos indicadores SMP10 e SMP11 e à contratação da 

Entidade Aferidora da Qualidade; 

III - Atividade 1.3: seleção e contratação da Entidade Aferidora da Qualidade; 

IV - Atividade 1.4: implementação do software de medição e dos processos de aferição dos 

indicadores SMP10 e SMP11; 

V - Atividade 1.5: realização de testes do software de medição e dos processos de aferição dos 

indicadores SMP10 e SMP11 e definição das áreas para realização da Fase 2; 

VI - Atividade 1.6: preparação das redes e sistemas para a realização da Fase 2, nas áreas pré-

selecionadas pelo GIPAQ; 
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VII - Atividade 1.7: avaliação e divulgação dos resultados desta fase pelo GIPAQ. 

 

Art. 51. A Fase 2 deve envolver as seguintes macro atividades: 

I – atividade 2.1: realização dos testes de funcionamento do software de medição e dos 

procedimentos relacionados à aferição dos indicadores de rede nas áreas pré-selecionadas na 

Fase 1; 

II - atividade 2.2: validação técnico-operacional do funcionamento do software de medição e 

dos procedimentos relacionados à aferição dos indicadores de rede; 

III – atividade 2.3: elaboração do manual operacional dos procedimentos relacionados à 

aferição dos indicadores de rede. 

 

Art. 52. Os períodos máximos para a conclusão de cada Fase da implantação do processo de 

aferição dos indicadores de qualidade SMP10 e SMP11, contados a partir da publicação deste 

Regulamento, são 270 (duzentos e setenta) dias para a Fase 1 e 90 (noventa) dias, após o 

término da Fase 1, para a Fase 2. 

Seção II Considerações finais 

 

Art. 53. O descumprimento das metas previstas neste Regulamento, bem como o envio de 

informações que possam levar a uma interpretação equivocada dos dados, sujeitam as 

Prestadoras de SMP às sanções cabíveis, nos termos da regulamentação. 

 

Art. 54. A fiscalização relativa ao cumprimento das metas e dos procedimentos estabelecidos 

neste Regulamento pode ser realizada, nos termos da regulamentação, das seguintes formas: 

I - acompanhamento de indicadores pela Anatel; 

II - auditoria realizada pela Anatel; 

III - pesquisas junto aos usuários dos serviços; 

IV - utilização de ações de acompanhamento e avaliação realizadas por usuários ou grupo de 

usuários; 

V – outras formas capazes de comprovar tais descumprimentos. 

 

Art. 55. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial 

da União – D.O.U. 
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§1º. As obrigações dispostas nos artigos 22, 23 e 24 são exigíveis após decorridos 12 (doze) 

meses da entrada em vigor deste Regulamento. 

§2º. Salvo disposição em contrário no presente Regulamento, as demais obrigações nele 

dispostas são exigíveis após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua entrada em vigor, 

data a partir da qual ficam revogados os atuais Plano Geral de Metas de Qualidade – PGMQ-

SMP, aprovado pela Resolução nº 317, de 27 de setembro de 2002, e Regulamento de 

Indicadores de Qualidade – RIQ-SMP, aprovado pela Resolução nº 335, de 17 de abril de 

2003. 
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APÊNDICE B - DETALHAMENTO QUESTIONÁRIO PESQUISA 

 

 

Prezado participante, 
 

Com a finalidade realizar um estudo sobre o segmento de telefonia móvel, as universidades 

(UFRN, UERN e UFERSA) em conjunto, estão realizando uma pesquisa para identificar o 

nível de satisfação dos clientes, quanto aos serviços prestados pelas operadoras do setor no 

Rio Grande do Norte. Por favor, leia com atenção as questões e responda a alternativa que 

melhor corresponde a sua principal operadora de telefonia móvel (que mais utiliza). 

Trata-se de uma pesquisa exclusivamente acadêmica, sendo assim suas respostas serão 

tratadas com total confidencialidade. Sua opinião é muito importante, agradecemos a 

colaboração. 

 

Professor responsável pela pesquisa: André Pedro Fernandes Neto. 

 

Parte A. Perfil do usuário. 
PU01. Estado civil: PU07. Principal operadora de serviço de telefonia 

móvel que utiliza: 

(a) Solteiro (a) OI 

(b) Casado (b) CLARO 

(c) Viúvo (c) VIVO  

(d) Divorciado (d) TIM 

(e) Outro (e) OUTRA 

PU02. Idade: PU08. Tempo que é usuário da principal operadora 

telefonia móvel:  

(a) De 18 a 30 anos (a) até 1 mês  

(b) De 31 a 40 anos (b) 1 a 6 meses  

(c) De 41 a 50 anos (c) 6 a 12 meses  

(d) De 51 a 60 anos (d) 12 a 24 meses  

(e) Mais de 60 anos (e) Mais de 24 meses 

PU03. Grau de escolaridade: PU09. Segunda opção de operadora que  utiliza ou 

tem intenção de utilizar 

(a) Ensino fundamental  (a) OI 

(b) Ensino médio (b) CLARO 

(c) Ensino superior incompleto (c) VIVO  

(d) Ensino superior completo (d) TIM 

(e) Pós graduação (e) OUTRA 

PU04. Rendimento familiar médio mensal: PU10. Motivo principal de utilização do serviço 

móvel: 

(a) Até R$ 2.000,00 (a) Trabalho – Negócios 

(b) De R$ 2.001,00  a R$ 5.000,00 (b) Lazer – Jogos – Redes Sociais 

(c) De R$ 5.001,00  a R$ 7.000,00 (c) Pessoal – Relacionado a amigos e família 

(d) De R$ 7.001,00 a R$ 10.000,00 (d) Outros 

(e) Mais de R$ 10.000,00  
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PU05. Sexo: PU11. Gasto pessoal médio mensal com telefonia 

móvel: 

(a) Masculino (a) até R$ 20,00 

(b) Feminino (b) De R$ 21,00 a R$ 50,00 

PU06. Opção  de serviço de telefonia móvel  utiliza: (c) De R$ 51,00 a R$ 100,00 

(a) Pré-pago (d) De R$ 101,00 R$ a R$ 200,00 

(b) Pós-pago (e) Acima de R$ 200,00 

 

Parte B. Expectativas Pré-compra. (O que você esperava da operadora, 

antes de se tonar cliente)  
 

Qual destas imagens expressa melhor a 

sua opinião?  
 Indique seu grau de concordância em relação a 

TODOS os itens abaixo. 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 
integralmente 

    
 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Expectativas (ξ1) 

EC01 - No  geral, era boa sua expectativa sobre a operadora.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EC02 - Era boa sua expectativa em relação à qualidade do 

serviço da operadora (área de cobertura, frequência de quedas, 

qualidade das ligações, falhas na rede). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EC03 - Era  boa  sua  expectativa em relação aos preços 

praticados pela operadora nos produtos e serviços ofertados.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EC04 - Era boa sua expectativa em relação a capacidade da 

empresa em oferecer produtos e serviços que satisfizessem as 

suas exigências e necessidades.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Parte C. Sua experiência atual com os serviços da sua principal operadora. 
 

 

 

Qual destas imagens expressa melhor a sua 

opinião?  
Indique o seu grau de concordância em relação a 

TODOS os itens abaixo. 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 
integralmente 

    
 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Confiança na Marca (η1) 

CM01 - A operadora é confiável nos compromissos assumidos 

com o seus clientes     ( no que  diz  e no que faz). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CM02 - A operadora  é uma empresa  que contribui  

positivamente para a sociedade. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CM03 - A operadora é uma empresa  estável e solidamente 

consolidada no mercado em  que atua.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CM04 - A operadora preocupa-se realmente com os  interesses 

dos seus clientes. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CM05 - A operadora demonstra  competência   em atender  

(prestar) os serviços contratados pelos seus clientes. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CM06 - A operadora é confiável na veracidade das informações 

fornecidas para os seus clientes. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CM07 - A operadora é uma empresa inovadora (em 

tecnologia/serviços)  e voltada para o futuro. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

 

 

Parte C. Sua experiência atual com os serviços da sua principal operadora. 
 

 

Qual destas imagens expressa melhor a sua 

opinião?  
Indique o seu grau de concordância em relação a 

TODOS os itens abaixo. 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 
integralmente 

    
 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Qualidade de Serviço (η2) 

QS01 - No  geral,  a  operadora  tem  uma  boa qualidade. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QS02 - A operadora tem uma  boa qualidade técnica (sinal, área de 

cobertura  e qualidade das ligações). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QS03 - A operadora  possui uma boa capacidade de resolver falhas e 

problemas  técnicos  na  sua  rede. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QS04 - A operadora tem uma   boa qualidade dos serviços de 

atendimento ao consumidor – SAC (cordialidade, clareza nas 

informações, preocupação em resolver o problema do cliente). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QS05 - A operadora oferece uma boa qualidade nos produtos e 

serviços  disponibilizados (Planos, Ofertas, Acesso a Internet, SMS, 

Mensagem Multimídia). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QS06 - A operadora apresenta uma boa diversidade de produtos e 

serviços  ofertados.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QS07 - A operadora apresenta uma boa confiabilidade  nos produtos 

e serviços ofertados  (entrega o que promete). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QS08 - A operadora utiliza clareza e transparência nas informações 

com relação a contas, tarifas e promoções. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QS09 - São boas as opções  de canais de comunicação oferecidas 

para  o cliente   manter contato com a operadora (SAC, Facebook, 

Twetter, Chat on line, Lojas Próprias ou Terceirizadas). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QS10 - A operadora tem  rapidez  nas respostas às solicitações dos 

seus clientes. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Parte C. Sua experiência atual com os serviços da sua principal operadora. 
 

 

Qual destas imagens expressa melhor a 

sua opinião?  
Indique o seu grau de concordância em relação a 

TODOS os itens abaixo. 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 
integralmente 

    
 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor Monetário Percebido (η3) 
VP01 - É boa a relação entre  os  preços  praticados pela 

operadora e a  qualidade apresentada  nos produtos e serviços 

por ela oferecidos.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VP02 - É boa a relação entre os preços praticados e os 

benefícios ofertados pela operadora. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VP03 - É boa a relação entre os preços praticados e a 

capacidade da operadora em solucionar seus problemas. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VP04 - O valor pago é o motivo da sua permanência como 

cliente da operadora. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VP05 - É boa a relação entre a qualidade dos produtos e 

serviços oferecidos pela operadora e os  preços por ela 

praticados. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor Conveniência Percebido (η4) 

VP06 - Você economiza tempo e dinheiro quando utiliza os 

serviços da operadora (Informações, SMS, Internet, Serviços 

Multimídia). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VP07 - As facilidades e a conveniência na utilização dos 

serviços da operadora lhe  fazem permanecer como cliente da 

operadora. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfação do  Cliente (η5) 

SC01 - É alto o seu grau de satisfação com a operadora quando 

comparada com outras operadoras de telefonia móvel.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SC02 - O seu grau de satisfação com a operadora é elevado, 

quando comparado com suas expectativas  (antes de se tornar 

cliente).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SC03 - Quando comparada com a operadora de telefonia móvel  

ideal,  seu grau de satisfação com  a operadora é elevado.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Parte C. Sua experiência atual com os serviços da sua principal operadora. 
 

Qual destas imagens expressa melhor a sua 

opinião?  
Indique o seu grau de concordância em relação a 

TODOS os itens abaixo. 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 
integralmente 

    
 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lealdade do Cliente (η6) 

LC01 - É elevada  a sua  intenção de permanecer como cliente da 

operadora . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LC02 - Você recomendaria a operadora para amigos e familiares. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LC03 - As promoções de preço ofertadas pelas operadoras 

concorrentes influenciam sua permanência como cliente nesta 

operadora. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

A seguir tabela B.1 ilustra a frequência das respostas obtidas nos questionários relativos aos 

parâmetros associados às variáveis latentes, valores estes distribuídos em quartis dos respondentes 

do questionário, esta análise foi realizada a partir dos valores atribuído as variáveis pelos 

respondentes. 

Tabela B.1 Frequência de respostas nos questionários. 

Índices Valores 1 a 4 Valores 4 a 6 Valores 6 a 8 Valores 8 a 10 

QS 
18% 38% 36% 8% 

LC 
15% 34% 32% 20% 

EX 
16% 21% 57% 6% 

VP 
22% 38% 31% 9% 

SC 
28% 35% 22% 14% 

CM 
20% 40% 32% 8% 

Fonte: Autor. 

Nos gráficos B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 ilustrados a seguir representam-se a os valores 

médios obtidos dos indicadores das respectivas variáveis latentes, expectativa, confiança na marca, 

qualidade de serviço, valor percebido, satisfação e lealdade que foram utilizados no modelo 

ajustado: 
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Gráfico B.1 Valores médios dos indicadores associados a variável expectativa. 
Fonte: Autor. 

 

 

 

 

Gráfico B.2 Valores médios dos indicadores associados a variável Confiança na Marca. 
Fonte: Autor. 
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Gráfico B.3 Valores médios dos indicadores associados a variável Qualidade de Serviço. 
Fonte: Autor. 

 

 

Gráfico B.4 Valores médios dos indicadores associados a variável Valor Percebido. 
Fonte: Autor. 
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Gráfico B.5 Valores médios dos indicadores associados a variável Satisfação. 
Fonte: Autor. 

 

 

 

 

Gráfico B.6 Valores médios dos indicadores associados a variável Lealdade. 
Fonte: Autor. 
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APÊNDICE C - VALORES ESTATÍSTICOS AMOSTRA 425 
 

 

Analysis Summary 

Date and Time 

Date: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013 Time: 21:34:31 

Title 

Modelo_Fernandes_v3: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013 21:34 

 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 595 

Number of distinct parameters to be estimated: 77 

Degrees of freedom (595 - 77): 518 

Result (Default model) 

Minimum was achieved  

Chi-square = 2335,604 

Degrees of freedom = 518 

Probability level = ,000 

 

 

Parameter summary (Group number 1) 

 
Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 45 0 0 0 0 45 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 37 0 40 0 0 77 

Total 82 0 40 0 0 122 
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A seguir esta ilustrado os valores referente à assimetria e curtose do modelo completo 

antes de serem efetuadas as transformação: 

 

Assessment of Normality (Group number 1)  

Variable Min max skew c.r. Kurtosis c.r. 

VM7 2,000 3,606 ,143 1,206 -,589 -2,478 

VM6 2,000 3,606 ,191 1,609 -,537 -2,261 

VM5 2,000 3,606 -,082 -,688 -,521 -2,193 

VM4 2,000 3,606 -,104 -,872 -,944 -3,972 

VM3 2,000 3,606 -,179 -1,508 -,457 -1,923 

VM2 2,000 3,606 -,027 -,227 -,546 -2,297 

VM1 2,000 3,606 -,189 -1,588 -,541 -2,275 

QS10 2,000 3,606 -,313 -2,634 -,576 -2,423 

QS9 2,000 3,606 -,086 -,727 -,491 -2,067 

QS8 2,000 3,606 ,028 ,233 -,748 -3,147 

QS7 2,000 3,606 ,035 ,290 -,630 -2,652 

QS6 2,000 3,606 ,272 2,290 -,378 -1,589 

QS5 2,000 3,606 ,204 1,720 -,691 -2,910 

QS4 2,000 3,606 -,299 -2,520 -,612 -2,577 

QS3 2,000 3,606 -,122 -1,028 -,660 -2,776 

QS2 2,000 3,606 -,303 -2,547 -,635 -2,674 

QS1 2,000 3,606 ,040 ,338 -,684 -2,877 

SC3 2,000 3,606 -,246 -2,066 -,770 -3,241 

SC2 2,000 3,606 -,266 -2,239 -,678 -2,853 

SC1 2,000 3,606 -,047 -,396 -,667 -2,806 

LC3 2,000 3,606 ,150 1,259 -,691 -2,909 

LC2 2,000 3,606 ,047 ,393 -,720 -3,030 

LC1 2,000 3,606 ,071 ,595 -,620 -2,609 

CM7 2,000 3,606 ,068 ,571 -,484 -2,038 

CM6 2,000 3,606 -,080 -,674 -,602 -2,535 

CM5 2,000 3,606 -,315 -2,652 -,548 -2,307 

CM4 2,000 3,606 -,300 -2,525 -,480 -2,022 

CM3 2,000 3,606 ,411 3,457 ,440 1,852 

CM2 2,000 3,606 -,129 -1,083 -,129 -,545 

CM1 2,000 3,606 -,126 -1,062 -,699 -2,940 

EC4 2,000 3,606 ,423 3,556 ,151 ,636 

EC3 2,000 3,606 ,287 2,418 -,120 -,506 

EC2 2,000 3,606 ,386 3,251 -,110 -,463 

EC1 2,000 3,606 ,547 4,602 ,831 3,495 

Multivariate  
    

468,000 69,083 
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Observations farthest from the centroid  (Mahalanobis distance) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

232 140,855 ,000 ,000 

118 113,917 ,000 ,000 

353 105,800 ,000 ,000 

87 103,363 ,000 ,000 

138 100,663 ,000 ,000 

237 99,845 ,000 ,000 

262 99,623 ,000 ,000 

89 94,472 ,000 ,000 

36 88,329 ,000 ,000 

370 86,124 ,000 ,000 

281 85,848 ,000 ,000 

396 82,011 ,000 ,000 

163 76,368 ,000 ,000 

164 74,767 ,000 ,000 

153 74,567 ,000 ,000 

217 73,864 ,000 ,000 

329 73,706 ,000 ,000 

265 73,072 ,000 ,000 

248 72,592 ,000 ,000 

404 72,376 ,000 ,000 

124 71,261 ,000 ,000 

284 70,420 ,000 ,000 

1 69,962 ,000 ,000 

369 69,958 ,000 ,000 

236 69,708 ,000 ,000 

113 69,694 ,000 ,000 

341 69,409 ,000 ,000 

169 69,214 ,000 ,000 

422 68,897 ,000 ,000 

83 68,632 ,000 ,000 

125 67,935 ,000 ,000 

342 67,561 ,001 ,000 

178 67,413 ,001 ,000 

18 66,176 ,001 ,000 

320 65,039 ,001 ,000 

90 64,573 ,001 ,000 

349 64,248 ,001 ,000 

219 62,789 ,002 ,000 

162 62,024 ,002 ,000 

213 60,592 ,003 ,000 

187 60,084 ,004 ,000 

220 59,992 ,004 ,000 
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270 59,768 ,004 ,000 

368 59,259 ,005 ,000 

321 58,913 ,005 ,000 

59 57,820 ,007 ,000 

274 57,234 ,008 ,000 

50 57,151 ,008 ,000 

288 56,976 ,008 ,000 

394 56,614 ,009 ,000 

378 56,539 ,009 ,000 

132 55,970 ,010 ,000 

326 55,855 ,010 ,000 

282 55,586 ,011 ,000 

38 54,786 ,013 ,000 

52 54,391 ,015 ,000 

23 53,988 ,016 ,000 

263 53,331 ,019 ,000 

261 53,283 ,019 ,000 

230 53,136 ,019 ,000 

189 53,083 ,020 ,000 

152 52,820 ,021 ,000 

424 52,349 ,023 ,000 

372 51,533 ,027 ,000 

70 51,395 ,028 ,000 

266 50,751 ,032 ,000 

416 50,600 ,033 ,000 

16 50,528 ,034 ,000 

57 50,149 ,037 ,000 

377 49,527 ,042 ,000 

40 49,410 ,043 ,000 

251 49,140 ,045 ,000 

307 48,558 ,050 ,000 

366 48,558 ,050 ,000 

285 48,449 ,052 ,000 

324 48,419 ,052 ,000 

174 48,380 ,052 ,000 

245 48,092 ,055 ,000 

96 47,415 ,063 ,000 

41 47,330 ,064 ,000 

193 47,227 ,065 ,000 

128 46,902 ,069 ,000 

66 46,748 ,071 ,000 

45 46,618 ,073 ,000 

126 46,595 ,074 ,000 

133 46,451 ,076 ,000 

97 45,654 ,087 ,000 
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279 45,648 ,088 ,000 

255 45,519 ,090 ,000 

60 45,408 ,091 ,000 

112 45,391 ,092 ,000 

62 45,279 ,094 ,000 

127 45,117 ,096 ,000 

73 44,989 ,098 ,000 

72 44,874 ,101 ,000 

388 44,782 ,102 ,000 

233 44,696 ,104 ,000 

297 44,593 ,106 ,000 

389 44,388 ,109 ,000 

397 44,361 ,110   ,000 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R.          P   Label 

CM <--- EX 2,567 ,352 7,285 *** par_1 

VP <--- EX 2,471 ,339 7,291 *** par_26 

QS <--- EX 2,755 ,374 7,361 *** par_28 

SC <--- VP ,457 ,073 6,233 *** par_2 

SC <--- QS ,318 ,113 2,813 ,005 par_27 

SC <--- CM ,216 ,109 1,975 ,048 par_36 

LC <--- VP ,242 ,069 3,506 *** par_3 

LC <--- SC ,677 ,067 10,155 *** par_29 

LC <--- CM ,095 ,067 1,414 ,158 par_37 

EC1 <--- EX 1,000 
   

 

EC2 <--- EX 1,091 ,200 5,455 *** par_4 

EC3 <--- EX 1,127 ,202 5,590 *** par_5 

EC4 <--- EX ,995 ,185 5,395 *** par_6 

CM1 <--- CM 1,000 
   

 

CM2 <--- CM ,632 ,049 12,871 *** par_7 

CM3 <--- CM ,517 ,049 10,646 *** par_8 

CM4 <--- CM ,993 ,047 21,045 *** par_9 

CM5 <--- CM 1,059 ,049 21,429 *** par_10 

CM6 <--- CM ,965 ,051 19,084 *** par_11 

CM7 <--- CM ,746 ,053 13,940 *** par_12 

LC1 <--- LC 1,000 
   

 

LC2 <--- LC 1,051 ,039 26,742 *** par_13 

LC3 <--- LC ,595 ,054 11,076 *** par_14 

SC1 <--- SC 1,000 
   

 

SC2 <--- SC ,955 ,039 24,648 *** par_15 

SC3 <--- SC ,957 ,040 24,103 *** par_16 

QS1 <--- QS 1,000 
   

 

QS2 <--- QS ,960 ,048 20,123 *** par_17 
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QS3 <--- QS ,927 ,043 21,425 *** par_18 

QS4 <--- QS ,847 ,048 17,530 *** par_19 

QS5 <--- QS ,835 ,050 16,577 *** par_20 

QS6 <--- QS ,712 ,045 15,817 *** par_21 

QS7 <--- QS ,957 ,045 21,080 *** par_22 

QS8 <--- QS ,869 ,049 17,564 *** par_23 

QS9 <--- QS ,782 ,049 16,100 *** par_24 

QS10 <--- QS ,899 ,049 18,384 *** par_25 

VM1 <--- VP 1,000 
   

 

VM2 <--- VP ,979 ,037 26,413 *** par_30 

VM3 <--- VP ,896 ,038 23,428 *** par_31 

VM4 <--- VP ,702 ,061 11,552 *** par_32 

VM5 <--- VP ,946 ,038 24,615 *** par_33 

VM6 <--- VP ,698 ,053 13,115 *** par_34 

VM7 <--- VP ,806 ,051 15,845 *** par_35 

 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

EX 
  

,015 ,004 3,702 *** par_38 

EC 
  

,015 ,003 5,277 *** par_39 

EM 
  

,033 ,004 8,635 *** par_40 

EQ 
  

,008 ,003 3,045 ,002 par_41 

ES 
  

,042 ,005 9,047 *** par_42 

EL 
  

,023 ,004 6,340 *** par_43 

ecm1 
  

,056 ,004 12,582 *** par_44 

ecm2 
  

,084 ,006 14,036 *** par_45 

ecm3 
  

,089 ,006 14,231 *** par_46 

ecm4 
  

,041 ,003 11,850 *** par_47 

ecm5 
  

,042 ,004 11,583 *** par_48 

ecm6 
  

,059 ,005 12,803 *** par_49 

ecm7 
  

,094 ,007 13,913 *** par_50 

el1 
  

,040 ,004 9,887 *** par_51 

el2 
  

,037 ,004 8,950 *** par_52 

el3 
  

,155 ,011 14,167 *** par_53 

es3 
  

,046 ,004 11,307 *** par_54 

es2 
  

,042 ,004 10,971 *** par_55 

es1 
  

,043 ,004 10,734 *** par_56 

eq10 
  

,073 ,005 13,573 *** par_57 

eq9 
  

,082 ,006 13,894 *** par_58 

eq8 
  

,079 ,006 13,703 *** par_59 

eq7 
  

,052 ,004 12,968 *** par_60 

eq6 
  

,071 ,005 13,926 *** par_61 

eq5 
  

,086 ,006 13,837 *** par_62 
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eq4 
  

,075 ,005 13,708 *** par_63 

eq3 
  

,045 ,004 12,862 *** par_64 

eq2 
  

,062 ,005 13,222 *** par_65 

eq1 
  

,051 ,004 12,785 *** par_66 

ee4 
  

,099 ,007 14,406 *** par_67 

ee3 
  

,110 ,008 14,381 *** par_68 

ee2 
  

,114 ,008 14,399 *** par_69 

ee1 
  

,099 ,007 14,404 *** par_70 

em1 
  

,034 ,003 11,411 *** par_71 

em2 
  

,032 ,003 11,315 *** par_72 

em3 
  

,042 ,003 12,524 *** par_73 

em4 
  

,163 ,011 14,241 *** par_74 

em5 
  

,039 ,003 12,125 *** par_75 

em6 
  

,121 ,009 14,135 *** par_76 

em7 
  

,103 ,007 13,893 *** Par_77 

 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 77 2335,604 518 ,000 4,509 

Saturated model 595 ,000 0 
  

Independence model 34 11668,921 561 ,000 20,800 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,010 ,722 ,681 ,629 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,075 ,120 ,067 ,113 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,800 ,783 ,837 ,823 ,836 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,923 ,739 ,772 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 1817,604 1671,388 1971,303 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 11107,921 10760,055 11462,171 
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FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 5,508 4,287 3,942 4,649 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 27,521 26,198 25,377 27,033 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,091 ,087 ,095 ,000 

Independence model ,216 ,213 ,220 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 2489,604 2503,460 2801,614 2878,614 

Saturated model 1190,000 1297,069 3600,993 4195,993 

Independence model 11736,921 11743,039 11874,692 11908,692 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 5,872 5,527 6,234 5,904 

Saturated model 2,807 2,807 2,807 3,059 

Independence model 27,681 26,861 28,517 27,696 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 104 109 

Independence model 23 24 
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APÊNDICE D - RELATÓRIO SERVIÇO COMUNICAÇÕES MÓVEIS 
 

 

O Brasil terminou o ano de 2012 com 261,8 milhões de celulares e 132,69 celulares 

por 100 habitantes. As adições líquidas em dezembro foram de 1,7 milhão de celulares, 

mantendo a tendência de baixo desde o segundo semestre de 2012.  O pré-pago apresentou 

adições líquidas (778 mil) menores que o pós-pago (954 mil). Consolidando assim a posição 

de quarto país do mundo em quantidade de celulares. 

 

DADOS OPERACIONAIS 

O ARPU (Average Revenue Per User ou receita média mensal por usuário), indicador 

utilizado para avaliar o desempenho de uma prestadora de serviços de telecomunicações. As 

operadoras apresentou queda em 2012 terminando o ano em R$ 19,5 como mostra o gráfico 

D.1 a seguir: 

 

 
Gráfico D.1 Average Revenue Per User. 

Fonte: Teleco adaptado pelo Autor. 

 

A seguir o gráfico D.2 ilustrando a quantidade de minutos mensais de uso do celular, 

obtido dividindo-se os minutos de tráfego do celular no período (chamadas originadas e 

recebidas) pelo número médio de celulares no período e pelo número de meses do período é 

denominado de MOU. 
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Gráfico D.2 Minutos de Uso. 
Fonte: Teleco adaptado pelo Autor. 

 

 

DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO 

 

 

A Receita liquida das operadoras de celular do Brasil foi de R$16,3 bilhões em 2012, 

com um acréscimo de 3,4% em relação ao ano de 2011, quando foi de R$ 15 bilhões a seguir 

na tabela D.1 ilustra a evolução do setor. 

 

Tabela D.1 Receita Líquida do Celular. 
R$ 

milhões 
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 

Crescimento 

2012  

Vivo 4.671 4.732 4.923  5.261 5.106 5.128 5.341 4,1% 

TIM 3.501  3.983  4.114  4.433 4.187 4.269 4.495 5,3% 

Oi  2.579  2.696  2.822  2.971  2.964  3.161  3.338  5,6% 

Claro 3.092 3.060 3.138 3.235 3.255 3.137 3.095 -1,3% 

Fonte: Teleco adaptado pelo Autor. 

 

 

Os investimentos das operadoras celulares totalizaram R$ 10,3 bilhões em 2012, valor 

este ainda menor que o ano de 2008 (R$ 10,6 bilhões) conforme ilustrado no gráfico D.3. 
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Gráfico D.3 Receita Líquida do Celular. 
Fonte: Teleco adaptado pelo Autor. 

 

 

QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

 

  A seguir as tabelas D.2, D.3, D.4 e D.5 ilustram os valores das metas de qualidade de 

atendidas pelas operadoras no ano de 2012, metas atendidas de qualidade atendidas em cinco 

anos, ranking por operadora de atendimento no ano de 2012 da central ANATEL e por fim 

um comparativo dos anos de 2011 a 2009 das reclamações na ANATEL. 

 

Tabela D.1 Metas de Qualidade Atendidas pelas Operadoras 2012. 

Operadora Jan/12 Abr/12 Ago/12 Dez/12 
Acumulado 

2012 

Vivo 100,0% 100,0% 99,7% 99,7% 99,9% 

Tim 99,7% 96,4% - 100,0% 97,0% 

Oi 97,0% 90,9% 93,2% 89,4% 92,8% 

Claro 81,8% 80,3% 80,6% 84,5% 82,2% 

Sercomtel 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CTBC 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 99,6% 

Brasil 95,5% 93,9% - 95,6% 95,25% 

Fonte: Teleco adaptado pelo Autor. 
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Tabela D.2 Metas de Qualidade Atendidas pelas Operadoras de 2007 a 2011. 
Operadora 2007 2008 2009 2010 2011 

Tim 93,7% 91,6% 96,9% 99,4% 99,8% 

Vivo 96,7% 99,5% 99,7% 99,6% 99,5% 

Claro 96,2% 98,0% 92,3% 98,2% 92,1% 

Oi - - 87,3% 80,9% 85,4% 

Sercomtel 92,4% 95,1% 95,5% 100,0% 100,0% 

CTBC 97,6% 93,4% 95,1% 95,3% 99,1% 

Aeiou - - 80,3% 71,2% - 

Brasil 96,7% 96,9% 96,6% 96,8% 96,9% 

Fonte: Teleco adaptado pelo Autor. 

 

 

 

Tabela D.3 Ranking de reclamações na Central de atendimento da Anatel. 
2012 

Operadoras Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Oi 0,534 0,476 0,474 0,413 0,595 0,503 0,549 0,641 0,565 0,627 

Claro 0,469 0,403 0,467 0,380 0,424 0,344 0,438 0,499 0,413 0,467 

TIM 0,310 0,260 0,294 0,266 0,298 0,240 0,320 0,440 0,348 0,413 

Vivo 0,238 0,200 0,252 0,242 0,246 0,202 0,227 0,277 0,258 0,297 

Fonte: Teleco adaptado pelo Autor. 

 

 

 

Tabela D.4 Comparativo dos anos 2011 a 2009 das reclamações na Anatel. 
Operadoras 2009 2010 2011 

Oi 0,479 0,394 0,559 

TIM 0,361 0,381 0,512 

Claro  0,373 0,351 0,467 

Vivo 0,207 0,234 0,292 

Fonte: Teleco adaptado pelo Autor. 

 

 

A aprovação e implantação da portabilidade numérica para o serviço de comutação 

móvel no Brasil foi realizada de uma forma gradual em período de cinco meses, entre 

setembro de 2008 a fevereiro de 2009. 

 A partir de Março de 2009 a portabilidade numérica passou a estar disponível em todo 

o país. Com a portabilidade numérica fica garantido ao consumidor direito de manter o 

número telefônico ao trocar de operadora em uma mesma área local. A seguir a tabela D.5 

ilustra o percentual de usuário que efetuaram a portabilidade em cinco anos. 
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Tabela D.5 Percentual de usuário que efetuaram a portabilidade segundo ANATEL. 
Portados 2008 2009 2010 2011 2012 Cresc. Ano 

Celular 87.331 2.279.748 3.062.733 3.379.956 2.842.465 (15,9%) 

Fonte: Teleco adaptado pelo Autor. 

 

 

Segundo informações da ANATEL (2011), foi aprovado no dia 03 de Janeiro de 2010 

um novo critério de medição do desempenho. As prestadoras partem de uma nota 100 e 

perdem pontos pelos desvios em relação a metas de desempenho.  

O Índice leva em consideração a capacidade da prestadora de atender as demandas no 

prazo de cinco dias, de diminuir a quantidade de reclamações, de reduzir pendências e de 

evitar reincidências. Assim, quanto melhor o desempenho no atendimento às metas 

estabelecidas pela Anatel, maior o índice obtido pela prestadora. A seguir a tabela D.6 ilustra 

o desempenho no atendimento ao usuário referente ao ano de 2012. 

 

Tabela D.6 Desempenho no atendimento ao usuário em 2012. 
Operadoras Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Vivo 98,1 100,0 97,4 97,9 97,7 99,9 98,7 96,2 97,1 95,2 

TIM 94,5 97,0 95,3 96,7 95,1 98 94,0 88,0 92,6 89,4 

Claro 86,6 89,9 86,65 91 88,8 92,8 88,1 73,3 77,6 84,0 

Oi 83,3 86,2 86,3 89,4 74,8 84,9 77,3 72,7 71,1 73,2 

Fonte: Teleco adaptado pelo Autor. 

 

Por fim, o segmento de comunicação móvel apresentou de uma forma geral um 

considerável índice de crescimento no ano de 2012, atingindo as metas de qualidade exigidas 

pela ANATAEL, entretanto o desempenho no atendimento aos usuários reflete uma piora três 

últimos messes do ano em todas as prestadoras de serviço, 
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APÊNDICE E - VALORES ESTATÍSTICOS AMOSTRA FINAL 379 

 

Analysis Summary 

Date and Time 

Date: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013Time: 22:01:46 

Title 

Modelo_Fernandes_ajustado: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013 22:01 

 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 378 

Number of distinct parameters to be estimated: 81 

Degrees of freedom (378 - 81): 297 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 546,009 

Degrees of freedom = 297 

Probability level = ,003 

 

Parameter summary (Group number 1) 

 
Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 38 0 0 0 0 38 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 31 17 33 0 0 81 

Total 69 17 33 0 0 1 
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A seguir esta ilustrado os valores de assimetria e curtose do modelo completo após a 

transformação por arco seno: 

 

Assessment of Normality (Group number 1)  

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

VM5 -1,283 1,425 -,029 -,228 -1,280 -5,086 

VM4 -1,283 1,425 -,251 -1,996 -1,257 -4,996 

VM2 -1,283 1,425 -,100 -,792 -1,223 -4,862 

VM1 -1,283 1,425 -,093 -,739 -1,161 -4,612 

QS10 -1,283 1,425 ,061 ,486 -1,277 -5,076 

QS9 -1,283 1,425 ,011 ,091 -1,198 -4,761 

QS8 -1,283 1,425 -,239 -1,903 -1,136 -4,514 

QS7 -1,283 1,425 -,228 -1,813 -1,180 -4,688 

QS6 -1,283 1,425 -,350 -2,785 -1,049 -4,170 

QS5 -1,283 1,425 -,425 -3,375 -1,042 -4,142 

QS4 -1,283 1,425 -,138 -1,097 -1,357 -5,394 

QS3 -1,283 1,425 -,121 -,965 -1,151 -4,573 

QS2 -1,283 1,425 -,119 -,942 -1,176 -4,674 

QS1 -1,283 1,425 -,332 -2,639 -1,151 -4,573 

SC3 -1,283 1,425 -,093 -,742 -1,379 -5,480 

SC2 -1,283 1,425 -,112 -,889 -1,248 -4,961 

SC1 -1,283 1,425 -,173 -1,372 -1,231 -4,893 

LC3 -1,283 1,425 -,178 -1,416 -1,155 -4,590 

LC2 -1,283 1,425 -,176 -1,401 -1,213 -4,819 

LC1 -1,283 1,425 -,168 -1,333 -1,145 -4,552 

CM7 -1,283 1,425 -,067 -,536 -1,169 -4,647 

CM4 -1,283 1,425 ,036 ,287 -1,323 -5,257 

CM2 -1,283 1,425 ,014 ,110 -1,336 -5,309 

CM1 -1,283 1,425 -,132 -1,052 -1,277 -5,073 

EC4 -1,283 1,425 -,683 -5,425 -,483 -1,920 

EC2 -1,283 1,425 -,484 -3,848 -,849 -3,372 

EC1 -1,283 1,425 -,736 -5,846 -,543 -2,160 

Multivariate  
    

46,757 11,501 

 

Observations farthest from the centroid  (Mahalanobis distance) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

19 53,747 ,002 ,462 

333 51,730 ,003 ,294 

240 48,910 ,006 ,404 

372 47,623 ,008 ,399 

12 47,549 ,009 ,231 

194 47,122 ,010 ,161 

153 46,969 ,010 ,088 
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27 46,931 ,010 ,040 

166 46,730 ,011 ,021 

274 46,437 ,011 ,013 

66 46,176 ,012 ,008 

225 45,487 ,014 ,010 

9 44,686 ,018 ,018 

41 44,161 ,020 ,021 

282 44,159 ,020 ,010 

79 43,170 ,025 ,032 

14 43,157 ,025 ,017 

336 42,976 ,026 ,013 

359 42,901 ,027 ,007 

137 42,798 ,027 ,005 

373 42,785 ,027 ,002 

352 41,960 ,033 ,009 

378 41,474 ,037 ,015 

212 41,221 ,039 ,016 

197 41,179 ,040 ,010 

172 40,944 ,042 ,010 

113 40,517 ,046 ,017 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R.     P Label 

QS <--- EX 4,817 3,015 1598 *** par_23 

CM <--- EX 5,150 3,149 1,636 *** par_1 

VP <--- EX 1,573 3,074 ,512 *** par_21 

VP <--- QS ,451 ,525 ,859 *** par_37 

SC <--- VP ,275 ,079 3,480 *** par_2 

SC <--- QS ,419 ,202 2,074 *** par_22 

SC <--- CM ,019 ,170 ,113 *** par_28 

LC <--- SC ,284 ,079 3,586 *** par_24 

LC <--- CM ,174 ,153 1,134 *** par_29 

LC <--- QS ,217 ,176 1,235 *** par_30 

EC1 <--- EX 1,000 
   

 

EC2 <--- EX 2,027 1,148 1,765 *** par_3 

EC4 <--- EX 2,328 1,504 1,548 *** par_4 

CM1 <--- CM 1,000 
   

 

CM2 <--- CM ,847 ,127 6,668 *** par_5 

CM4 <--- CM ,989 ,132 7,514 *** par_6 

CM7 <--- CM ,878 ,132 6,629 *** par_7 

LC1 <--- LC 1,000 
   

 

LC2 <--- LC 1,163 ,148 7,879 *** par_8 

LC3 <--- LC ,669 ,108 6,212 *** par_9 

SC1 <--- SC 1,000 
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SC2 <--- SC 1,008 ,113 8,923 *** par_10 

SC3 <--- SC ,628 ,121 5,200 *** par_11 

QS1 <--- QS 1,000 
   

 

QS2 <--- QS ,664 ,101 6,549 *** par_12 

QS3 <--- QS ,921 ,127 7,245 *** par_13 

QS4 <--- QS ,751 ,135 5,586 *** par_14 

QS5 <--- QS 1,042 ,139 7,472 *** par_15 

QS6 <--- QS 1,086 ,143 7,569 *** par_16 

QS7 <--- QS 1,186 ,147 8,067 *** par_17 

QS8 <--- QS ,884 ,139 6,337 *** par_18 

QS9 <--- QS ,804 ,130 6,196 *** par_19 

QS10 <--- QS ,761 ,127 5,977 *** par_20 

VM1 <--- VP 1,000 
   

 

VM2 <--- VP 1,161 ,088 13,219 *** par_25 

VM4 <--- VP ,525 ,081 6,444 *** par_26 

VM5 <--- VP ,932 ,081 11,523 *** par_27 

*** A probabilidade de se obter uma proporção crítica tão grande como 3586, em valor 

absoluto for inferior a 0,001. Em outras palavras, o peso de regressão para variável na 

predição é significativamente diferente de zero no nível de 0,001 (bicaudal). 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R.     P Label 

EX 
  

,007 ,009 ,833 *** par_49 

EQ 
  

,039 ,041 ,960 *** par_50 

EC 
  

,074 ,051 1,466 *** par_51 

EM 
  

,277 ,039 7,084 *** par_52 

ES 
  

,377 ,093 4,064 *** par_53 

EL 
  

,188 ,038 4,886 *** par_54 

ecm1 
  

,507 ,049 10,327 *** par_55 

ecm2 
  

,650 ,053 12,248 *** par_56 

ecm4 
  

,514 ,046 11,100 *** par_57 

ecm7 
  

,586 ,052 11,311 *** par_58 

el1 
  

,451 ,047 9,658 *** par_59 

el2 
  

,352 ,050 6,990 *** par_60 

el3 
  

,585 ,047 12,452 *** par_61 

es3 
  

,644 ,056 11,551 *** par_62 

es2 
  

,255 ,090 2,841 *** par_63 

es1 
  

,283 ,090 3,136 *** par_64 

eq10 
  

,653 ,050 13,079 *** par_65 

eq9 
  

,654 ,050 13,020 *** par_66 

eq8 
  

,608 ,048 12,701 *** par_67 

eq7 
  

,481 ,041 11,712 *** par_68 

eq6 
  

,550 ,045 12,125 *** par_69 
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eq5 
  

,552 ,045 12,390 *** par_70 

eq4 
  

,664 ,051 13,071 *** par_71 

eq3 
  

,552 ,045 12,324 *** par_72 

eq2 
  

,592 ,045 13,040 *** par_73 

eq1 
  

,537 ,044 12,121 *** par_74 

ee4 
  

,648 ,048 13,417 *** par_75 

ee2 
  

,661 ,048 13,660 *** par_76 

ee1 
  

,723 ,053 13,697 *** par_77 

em1 
  

,304 ,032 9,567 *** par_78 

em2 
  

,211 ,033 6,324 *** par_79 

em4 
  

,679 ,051 13,231 *** par_80 

em5 
  

,449 ,039 11,438 *** par_81 

*** A probabilidade de se obter uma proporção crítica tão grande como 3586, em valor 

absoluto for inferior a 0,001. Em outras palavras, o peso de regressão para variável na 

predição é significativamente diferente de zero no nível de 0,001 (bicaudal). 

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

EX <--> VP 0,775 

VP <--> LC 0,735 

QS <--> EX 0,775 

LC <--> SC 0,436 

SC <--> CM 0,922 

QS <--> VP 0,812 

QS <--> LC 0,800 

QS <--> SC 0,400 

QS <--> CM 0,806 

EX <--> LC 0,812 

EX <--> SC 0,400 

EX <--> CM 0,837 

VP <--> SC 0,300 

VP <--> CM 0,775 

LC <--> CM 0,412 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 81 546,009 297 ,000 1,838 

Saturated model 378 ,000 0 
  

Independence model 27 2461,041 351 ,000 7,012 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,047 ,900 ,865 ,831 

Saturated model ,000 1,000 
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Independence model ,142 ,504 ,466 ,468 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,938 ,905 ,956 ,934 ,953 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,886 ,832 ,841 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 249,009 187,298 318,546 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 2110,041 1956,427 2271,073 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1,444 ,659 ,495 ,843 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 6,511 5,582 5,176 6,008 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,047 ,041 ,053 ,975 

Independence model ,126 ,121 ,131 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 708,009 720,969 1026,949 1107,949 

Saturated model 756,000 816,480 2244,389 2622,389 

Independence model 2515,041 2519,361 2621,355 2648,355 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,873 1,710 2,057 1,907 

Saturated model 2,000 2,000 2,000 2,160 

Independence model 6,654 6,247 7,080 6,665 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 235 247 

Independence model 61 64 

 

 


