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Resumo 
 

 

A fragilidade brasileira quanto à competitividade turística é um fato observável nos dados 

da Organização Mundial do Turismo. O Brasil caiu em 2011, da 45ª para a 52ª posição, apesar 

de liderar no atributo recursos naturais e estar colocado na 23ª em recursos culturais. Assim, 

grandes interesses e esforços têm sido direcionados para o estudo da competitividade dos 

produtos e destinos turísticos. O destino turístico é caracterizado por um conjunto complexo e 

articulado de fatores tangíveis e intangíveis, apresentando alta complexidade, dados de 

elevada dimensionalidade, não linearidade e comportamento dinâmico, tornando-se difícil a 

modelagem desses processos por meio de abordagens baseadas em técnicas estatísticas 

clássicas. Esta tese investigou modelos de equações estruturais e seus algoritmos, aplicados 

nesta área, analisando o ciclo completo de análise de dados, em um processo confirmatório no 

desenvolvimento e avaliação de um modelo holístico da satisfação do turista; na validação da 

estrutura do modelo de medida e do modelo estrutural, por meio de testes de invariância de 

múltiplos grupos; na análise comparativa dos métodos de estimação MLE, GLS e ULS para a 

modelagem da satisfação e na realização de segmentação de mercado no setor de destino 

turístico utilizando mapas auto-organizáveis de Kohonen e sua validação com modelagem de 

equações estruturais. Aplicações foram feitas em análises de dados no setor de turismo, 

principal indústria de serviços do Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido, teoricamente 

desenvolvidos e testados empiricamente, modelos de equações estruturais em padrões 

comportamentais de destino turístico. Os resultados do estudo empírico se basearam em 

pesquisas com a técnica de amostragem aleatória sistemática, efetuadas em Natal-RN, entre 

Janeiro e Março de 2013 e forneceram evidências sustentáveis de que o modelo teórico 

proposto é satisfatório, com elevada capacidade explicativa e preditiva, sendo a satisfação o 

antecedente mais importante da lealdade no destino. Além disso, a satisfação é mediadora 

entre a geração da motivação da viagem e a lealdade do destino e que os turistas buscam 

primeiro a satisfação com a qualidade dos serviços de turismo e, posteriormente, com os 

aspectos que influenciam a lealdade. Contribuições acadêmicas e gerenciais são mostradas e 

sugestões de estudo são dadas para trabalhos futuros.  

 

Palavras-chave: Destino Turístico, Mapas Auto-Organizáveis (SOM), Modelagem de 

Equações Estruturais, Mineração de Dados, Satisfação do Cliente.   
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Abstract 
 

 

 

The Brazilian fragility concerning its tourism competitiveness is an observable fact in the 

World Tourism Organization data. The Brazil fell in 2011, from 45th to 52th place, despite 

leading the natural resources attribute and being placed in 23th on cultural resources. Thus, 

great interests and efforts have been directed to study the competitiveness of tourism products 

and destinations. Tourist destination is characterized by a complex and interconnected set of 

tangible and intangible factors, presenting highly complex data of high dimensionality, 

nonlinearity and dynamic behavior, making it difficult to model these processes by means of 

techniques based on classical statistical approaches. This thesis investigated structural 

equation models and their algorithms, applied in this area, analyzing the complete cycle of 

data analysis through a confirmatory process in the development and evaluation of a holistic 

model of tourist satisfaction; through validation of the structure of the measurement model 

and the structural model, by testing the invariance of multiple groups, through comparative 

analysis of estimation methods MLE, GLS and ULS for modeling of satisfaction and through 

achievement of market segmentation in the tourism sector target using self-organizing 

Kohonen maps and its validation with structural equation modeling. Applications were made 

in data analysis on tourism, the main services industry of the Rio Grande do Norte State, and 

structural equation models in behavioral patterns tourist destination have been theoretically 

developed and empirically tested. The empirical study results are based on research with 

systematic random sampling technique, performed in Natal-RN, between January and March 

2013 and they provided sustainable evidence that the proposed theoretical model is 

satisfactory, with high explanatory and predictive capacity, and satisfaction has been the most 

important antecedent of loyalty in destination. In addition, satisfaction is a mediator between 

the generation of motivation and the loyalty of travel and destination as long as tourists seek 

first the satisfaction with the quality of tourism services and, subsequently, with aspects that 

influence loyalty. Academic and managerial contributions are shown and study suggestions 

are given for future work. 

 

      Keywords: Tourist Destination, Self-Organizing Maps (SOM), Structural Equation 

Modeling, Data Mining, Customer Satisfaction. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Neste capítulo é feita uma apresentação da tese segundo seus eixos principais. 

Inicialmente é discutido o contexto, a motivação e a problemática integrados a esta tese, 

apresentando-se também os objetivos da pesquisa, bem como uma síntese das hipóteses em 

estudo no modelo teórico proposto. É realizada uma revisão dos conceitos teóricos, 

analisando o estado da arte, da imagem do destino turístico, da satisfação e, dentro desta 

última área de pesquisa, da lealdade do turista, sendo discutidos os principais modelos 

internacionais de avaliação da relação entre imagem de destinos, qualidade, valor percebido, 

satisfação e lealdade.  

A característica metodológica adotada fundamenta-se principalmente em Modelagem 

de Equações Estruturais (MEE), que consiste na especificação e na estimação de um modelo 

de satisfação e na análise comparativa de algoritmos estatísticos multivariados de estimação e 

sua validação para verificar a equivalente em populações com características distintas. Esta 

tese apresenta algumas contribuições ao estudo da relação causal da satisfação do turista 

(com seus antecedentes e consequentes), sendo apresentada sequencialmente, cuja 

organização está estruturada em seis capítulos. Finalmente, uma síntese da pesquisa realizada, 

onde são apresentadas as principais conclusões relativamente às hipóteses formuladas na 

pesquisa.  

1.1 Contextualização 

O turismo no Brasil apresenta resultados positivos nos últimos anos e esta atividade 

vem se consolidando no País como um importante vetor de desenvolvimento 

socioeconômico. Neste cenário, a realização da Copa do Mundo de Futebol FIFA, em 2014, e 

dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, constituem grandes oportunidades para o 

turismo nacional e para a imagem do Brasil no exterior. Estes eventos impõem desafios a 

serem enfrentados, principalmente na área de qualidade em serviços turísticos, a fim de 
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consolidar um legado para toda a população. No turismo, a globalização da oferta, juntamente 

com mais experiência e exigência da procura, envolvem um ambiente mais complexo. No 

caso dos destinos turísticos, isto se traduz na necessidade de desenvolver um conjunto de 

estratégias de marketing e de políticas coordenadas para que possam ser realmente 

competitivos no cenário internacional.  

Por outro lado, o Índice Mundial de Competitividade em Turismo (Travel & Tourism 

Competitiveness Index - TTCI), que pode ser considerado um documento relevante quando se 

discute sobre a competitividade no turismo, mede e analisa os fatores determinantes para a 

competitividade em nível mundial, classificando os países de acordo com seu desempenho em 

relação a esses fatores. De acordo com o resultado deste índice (WEF, 2012), em 2011, o 

Brasil estava na 5ª posição na América, atrás dos seguintes paises colocados em ordem 

crescente: Canadá, Estados Unidos, Barbados e Costa Rica. Mundialmente, o Brasil estava na 

52ª posição, tendo regredido sete posições, apesar de liderar no atributo recursos naturais, 

estando na 23ª em recursos culturais e na 29ª em sustentabilidade ambiental. Neste mesmo 

período, recebeu apenas 5,7 milhões de turistas estrangeiros, enquanto a França, 83,0 milhões, 

a Espanha, 57,7 milhões e a Itália, 46,4 milhões de visitantes (MTur, 2012a). 

O interesse pelo estudo da qualidade no setor de turismo está diretamente relacionado 

com o seu impacto em termos de competitividade dos produtos e dos destinos turísticos, em 

um cenário caracterizado pela globalização da oferta e por um grau, cada vez maior, de 

exigência e de conhecimento dos turistas face às opções que lhes são sugeridas. O foco que 

tem sido dado à problemática da gestão da qualidade no turismo enquadra-se nas 

preocupações crescentes que os poderes públicos e as organizações representativas dos 

interesses do setor, passaram a ter relativamente à evolução dos resultados de desempenho, 

tanto das organizações como dos destinos turísticos, de uma forma mais abrangente.  

Com a crescente concorrência em nível internacional, a qualidade dos serviços 

oferecidos, tem se revelado como um fator crítico na escolha dos destinos turísticos. Sendo 

assim, se exigem que as organizações tenham estratégias bem definidas orientadas para o 

turista com o objetivo de prestar serviços que o satisfaça e o torne leal. Na tentativa de 

diferenciar-se dos destinos concorrentes e gerar uma maior capacidade de atrair, torna-se 

necessário a realização de um adequado posicionamento dos destinos em seus mercados alvo. 

Da mesma forma, os destinos turísticos devem oferecer uma experiência holística, baseada na 

qualidade e diferenciação, proporcionando maiores níveis de utilidade e valor emocional. O 

comportamento do consumidor vem mudando e, com isso, surgem novas motivações de 

viagens e expectativas que precisam ser atendidas. O novo turista tende a ser uma pessoa mais 
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interessada na convivência com a comunidade, quer conhecer seus costumes, e está mais 

exigente, porque é mais bem informado sobre as opções de produtos e serviços existentes 

(BEERLI e MARTIN, 2004).  

Do processo de revisão da literatura, pode-se concluir que a delimitação dos 

problemas de qualidade, caracterizados no setor do turismo, é um fenômeno recente, 

resultante das preocupações que os responsáveis pelo setor e pelas organizações passaram a 

evidenciar, tendo em vista o aumento da competitividade dos respectivos produtos turísticos. 

A empresa turística debate-se atualmente com o aumento da competitividade de novos 

destinos, com a globalização dos mercados e com a transformação da procura.  

As novas motivações turísticas, a possibilidade cada vez maior de acesso aos destinos 

distantes e, principalmente, de acesso à informação, resulta na busca por destinações 

diferenciadas. O principal produto no turismo é a experiência oferecida na destinação 

turística. A escolha do destino a ser visitado é a primeira decisão de compra do turista. 

Apesar de haver concorrência entre companhias aéreas, operadoras de viagem, hotéis e outros 

serviços turísticos, a concorrência entre as empresas depende da escolha do turista em relação 

às opções de destino.  

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

com um fornecedor de serviços num determinado contexto turístico, é importante para os 

prestadores de serviço entender em visão do cliente de seus serviços e, posteriormente, 

desenvolver um modelo de lealdade. Torna-se assim, efetivo identificar uma relação entre um 

nível de satisfação e o seu possível impacto sobre a lealdade do cliente (MINGFANG, 2010). 

Os destinos turísticos encontram-se ainda numa fase embrionária, relativamente à aplicação 

de modelos de gestão da qualidade. No entanto, a sensibilidade crescente para a necessidade 

de satisfação dos turistas, abordada numa perspectiva de experiência global, tem estimulado a 

pesquisa acadêmica também neste sentido. 

1.2 Objetivos e hipóteses 

Este trabalho analisa questões importantes relacionadas com a avaliação da satisfação 

do turista. Tem como objetivo desenvolver e validar um modelo teórico para a compreensão 

da satisfação do destino turístico, por meio da análise das evidências teóricas sobre as 

relações causais estabelecidas entre os principais construtos satisfação, imagem, qualidade, 

valor percebido e lealdade no destino turístico.  
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O objetivo principal pode ser desdobrado nos seguintes objetivos específicos: a) 

desenvolver e avaliar um modelo teórico para a compreensão da satisfação ao destino 

turístico, por meio da análise das evidências teóricas sobre as relações causais estabelecidas 

entre os principais construtos: satisfação geral, imagem, qualidade, valor percebido e lealdade 

no destino turístico; b) validar a estrutura do modelo de medida e do modelo estrutural, por 

meio da análise de multigrupos, a fim de verificar a equivalência populacional com 

características distintas, por meio de testes de invariância de múltiplos grupos contemplando 

todas as condições relevantes, ou seja, o modelo de medida, o modelo estrutural e a de 

médias dos construtos; c) elaborar uma análise comparativa dos métodos de estimação MLE, 

GLS e ULS, da modelagem da satisfação por meio da técnica de modelagem de equações 

estruturais e d) realizar uma segmentação de mercado no setor de destino turístico, utilizando 

mapas auto-organizáveis de Kohonen e sua validação com modelagem de equações 

estruturais. 

Apesar de a abordagem analítica permitir a abstração da essência do problema para 

que seja revelada a sua estrutura subjacente, fornecendo uma compreensão das relações 

causa-efeito do modelo idealizado, muitos problemas são tão complexos que dificilmente 

podem ser resolvidos analiticamente, onde frequentemente a simulação fornece a única ou a 

melhor abordagem prática para o problema. As hipóteses propostas, que buscam definir um 

modelo teórico para a compreensão da satisfação ao destino turístico e identificar as relações 

estruturais entre os construtos no modelo proposto, são examinadas por meio de uma série de 

análises de Jöreskog aplicadas na estimação do modelo, podendo-se dizer que elas ilustraram 

as diversas experiências no campo da MEE. A proposta do modelo teórico, bem como a 

definição das diferentes variáveis intervenientes, circunstancia-se num conjunto de hipóteses 

que se pretende validar empiricamente no presente estudo e que se resumem nas seguintes 

afirmações: 

 

H1. Quanto mais favorável for a imagem do destino, maior foi a qualidade percebida; 

H2. Quanto mais favorável for a imagem do destino, maior foi a satisfação geral; 

H3. Quanto mais favorável for a imagem do destino, maior foi a lealdade; 

H4. Quanto maior a qualidade da viagem, maior foi a satisfação geral; 

H5. Quanto maior a qualidade da viagem, maior foi o valor percebido;  

H6. Quanto maior o valor percebido, maior foi a satisfação geral; 

H7. Quanto maior a satisfação geral, mais positiva a lealdade.  
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1.3 Metodologia 

A metodologia adotada contém duas etapas fundamentais. Em primeiro lugar é 

realizado um estudo de mercado junto aos turistas caracterizados e, posteriormente, com a 

informação obtida neste estudo, foi ajustado um modelo de satisfação do turista e realizado 

uma análise comparativa dos métodos de estimação da satisfação, principalmente o método 

da máxima verossimilhança (MLE), o método de mínimos quadrados generalizados (GLS) e 

o método de mínimos quadrados não ponderados (ULS). O estudo avaliará a relação causal 

entre valor percebido, qualidade, satisfação, lealdade e imagem de destinos turísticos. Nesse 

sentido, a pesquisa apresentará caráter explicativo no que concerne aos seus objetivos, tendo 

como enfoque analítico o quantitativo.  

A pesquisa foi desenvolvida na Cidade do Natal, capital do Estado do Rio Grande do 

Norte. A população-alvo foi constituída pelo grupo denominado de turistas nacionais, ou seja, 

aqueles que vêm à cidade com interesse, principal, em desfrutar do lazer proporcionado pelas 

atividades encontradas e que não tiveram estada superior a doze meses, ou inferior a 24 horas 

e, tampouco, atividade remunerada durante o período de sua permanência.  

A seleção da amostra foi realizada de modo aleatório e extraída da população 

referenciada. A amostra adequada, para que seja possível atingir os objetivos do estudo da 

maneira desejada foi obtida a partir da fórmula de cálculo amostral de população infinita. 

Esta, por seu turno, é considerada como a mais adequada para esse tipo de pesquisa de 

mercado turístico. Para composição do cálculo foi considerado o nível de confiança de 95%, 

a percentagem com a qual o fenômeno se verifica de 50%. 

O questionário utilizado contem questões essencialmente destinadas à estimação das 

cinco variáveis latentes do modelo de satisfação (Imagem de Destino, Qualidade Percebida, 

Valor Percebido, Satisfação e Lealdade), incluindo ainda um conjunto de questões 

adicionais, sobretudo relacionadas com a caracterização dos turistas e a avaliação das suas 

atitudes.  

A opção pela entrevista pessoal foi considerada a mais adequada. As operações de 

registro e validação serão efetuadas por meio da utilização de aplicações computacionais 

desenvolvidas para este efeito. Foi em particular, efetuada uma codificação de todas as 

perguntas, por meio de técnicas de análise, de forma a identificar os itens relevantes que não 

tivessem sido considerados na formulação do questionário. Foram igualmente implementadas 

regras automáticas de validação, de forma a assegurar: compatibilidade da resposta com a 
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natureza da questão, filtragem das questões de forma a respeitar o encadeamento definido e 

estabelecimento de uma coerência interna que evite contradições nas respostas. 

Foi especificado e ajustado um modelo de satisfação de turista sendo, de fato, 

constituído por dois sub modelos: o modelo estrutural, que integra as relações entre as 

variáveis latentes (variáveis não observáveis e medidas indiretamente por meio de um 

conjunto de variáveis de medida) e o modelo de medida, que relaciona as variáveis latentes 

com as variáveis de medida. As cinco variáveis do modelo estrutural são variáveis latentes, 

não sendo, portanto, objeto de observação direta. Deste modo, cada uma destas variáveis tem 

de ser associada a um conjunto de indicadores (designados por variáveis de medida), obtidos 

diretamente por meio do questionário junto da população alvo. O conjunto das relações entre 

as variáveis latentes e as variáveis de medida constitui o modelo de medida. 

 Os dados obtidos a partir dos questionários tiveram seu processamento realizado por 

meio dos softwares estatísticos AMOS® e SPSS® para Windows. Para sua análise serão 

utilizadas estatísticas descritivas, em um primeiro momento, a fim de conhecer melhor os 

dados coletados e, logo em seguida, análises multivariadas ou, mais especificamente, Análise 

Fatorial Confirmatória e Modelagem de Equações Estruturais. Numa primeira fase foi 

analisada a validade e a confiabilidade dos construtos propostos nesta tese, seguindo-se da 

estimação do modelo estrutural e da análise comparativa pelos métodos MLE, GLS e ULS 

por meio da análise da qualidade do ajustamento objetivando confirmar a formulação do 

modelo e a verificação dos objetivos da pesquisa. 

1.4 Contribuição da tese 

Esta tese apresenta novos elementos de contribuição ao estudo da estimação da 

satisfação do turista. As contribuições originais são: a) desenvolvimento e avaliação de um 

modelo teórico para a compreensão da satisfação ao destino turístico, por meio da análise das 

evidências teóricas sobre as relações causais estabelecidas entre os principais construtos: 

satisfação geral, imagem, qualidade, valor percebido e lealdade no destino turístico; b) 

validação da estrutura do modelo de medida e do modelo estrutural, por meio da análise 

multigrupos a fim de verificar a equivalente em grupos diferenciados ou populações com 

características distintas; c) elaboração de uma análise comparativa dos métodos de estimação 

MLE, GLS e ULS da satisfação por meio da técnica de modelagem de equações estruturais; 

d) realização de segmentação de mercado no setor de destino turístico utilizando mapas auto-

organizáveis de Kohonen e sua validação com modelagem de equações estruturais. 



7 

 

Estas contribuições tornam-se valiosas 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. 

1.5 Organização da tese 

Inicialmente foi realizada uma revisão sobre a imagem do destino turístico, a 

satisfação e, dentro desta última área de pesquisa, a lealdade do turista. Assim, o capítulo dois 

deste trabalho apresenta uma revisão destes conceitos. Na sequência, foi apresentada uma 

análise detalhada das contribuições teóricas e empíricas refletido na literatura, juntamente 

com uma metodologia de desenvolvimento adequado, para garantir a confiabilidade dos 

resultados obtidos depois da fase de análise e, portanto, o alcance das consequências e 

implicações decorrentes da presente pesquisa. 

A tese está organizada em sete capítulos. Apresenta-se a introdução no Capítulo 1, 

onde é feito a iniciação desse trabalho. Foi inicializado com o enquadramento teórico do 

problema e a sua relevância, tanto em termos teóricos como em termos de prática 

empresarial. Em seguida, serão expostos os objetivos e as hipóteses da pesquisa. 

O segundo capítulo desta tese realiza uma revisão da imagem do destino turístico, a 

satisfação e, dentro desta última área de pesquisa, a lealdade do turista. Serão examinadas 

várias questões importantes sobre a imagem de destino, estando incluso as técnicas utilizadas 

na literatura, quando se mede a percepção da imagem do destino, especificando os objetivos e 

as características das metodologias, bem como o conjunto de trabalhos que utilizam 

empiricamente, sendo destacados, também, os fundamentos teóricos sobre a satisfação do 

turista. Será fornecida uma análise das diferentes contribuições conceituais teóricas e 

pesquisas empíricas sobre os antecedentes e consequentes da satisfação, com o objetivo de 

proporcionar uma visão geral desse processo. Os diferentes tipos de expectativas que podem 

ser usados no estudo de satisfação do turista, analisando em detalhes o conteúdo e sua base, 

sendo explorado o papel da acessibilidade e relevância, bem como outras variáveis externas, 

com o uso de um ou outro padrão de comparação por parte dos turistas em seus julgamentos 

de satisfação. Finalmente, serão discutidos os principais modelos internacionais de avaliação 

da relação entre imagem de destinos, qualidade, valor, satisfação e lealdade. 

 No Capítulo 3, com base na fundamentação da revisão e questões teóricas que exigem 

uma pesquisa mais detalhada, foi desenvolvido o modelo teórico explicativo da satisfação do 
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turista. Serão discutidos os principais determinantes do modelo integrador e apresentados os 

principais conceitos teóricos bem como a sua operacionalização. Inclui o modelo teórico e as 

hipóteses de trabalho derivadas destas duas questões. 

 No Capítulo 4 foi descrito o processo de pesquisa utilizado, designadamente os 

procedimentos na definição da amostra, na elaboração do questionário e as técnicas de 

análise estatísticas multivariadas aplicadas no estudo dos dados empíricos obtidos. Em 

primeiro lugar, esta seção explicará a medição de variáveis, projeto de pesquisa e trabalho de 

campo. A segunda parte do capítulo destaca a metodologia de pesquisa empírica para atender 

aos objetivos. Particularmente, examina o conteúdo da fase quantitativa desenvolvida neste 

trabalho, abrangendo a modelagem de equações estruturais, não só como um método de 

pesquisa, mas também como uma técnica de análise de dados envolvendo detalhadamente as 

suas características e demonstrações estatísticas.  

No Capítulo 5, serão apresentados os resultados empíricos do estudo dos diferentes 

conceitos formulados no modelo teórico integrador, com a identificação dos componentes 

de cada conceito teórico (construtos) e com o exame empírico da sua integração. Foi 

descrita a aplicação de uma modelagem de equações estruturais ao modelo teórico. 

Depois de analisadas questões práticas como os valores em falta, os valores extremos, a 

normalidade dos dados e a dimensão da amostra, foi feita a estimação do modelo de equações 

estruturais por aplicação dos algoritmos MLE, GLS e o ULS. Ao término da avaliação do 

modelo, foi utilizada a análise multigrupo no modelo de medida e no modelo estrutural, para 

validação dos resultados obtidos na modelagem do modelo. 

 Finalmente, o Capítulo 6, corresponde a uma síntese da pesquisa realizada, onde 

serão tiradas as principais conclusões relativamente às hipóteses formuladas na pesquisa, as 

suas implicações em termos de gestão, a definição de trabalho futuro e apresentação de 

recomendações. 

Fazem parte da tese três apêndices. O Apêndice A contém uma cópia do 

questionário. O Apêndice B disponibiliza o detalhamento dos índices de bondade do 

ajustamento utilizados na modelagem de equações estruturais no software estatístico 

AMOS® e pretende complementar as informações contidas no Capítulo 4. Por fim, no 

Apêndice C, é relatado um estudo utilizando uma abordagem que integra os Mapas Auto-

Organizáveis de Kohonen (SOM) com a técnica de Modelagem de Equações Estruturais 

(MEE), na aplicação de um problema de segmentação no mercado potiguar de destino 

turístico. 
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1.6  Resumo do capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a estrutura do trabalho, segundo seus eixos principais, 

sendo analisado o contexto, a motivação e a problemática integrados a esta tese, 

apresentando-se também os objetivos da pesquisa e uma síntese das hipóteses em estudo no 

modelo teórico proposto. Foram também abordados a metodologia adotada e as contribuições 

ao estudo da satisfação do turista, as quais podem fornecer uma nova linha de pesquisa para 

este segmento no campo da modelagem.  
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Capitulo 2 

Referencial teórico 

 

 

 A base teórica relativa à pesquisa desenvolvida é apresentada neste capítulo. A 

fundamentação aqui descrita foi construída a partir da pesquisa bibliográfica, fase integrante 

da dimensão exploratória do presente estudo. A revisão bibliográfica realizada pode ser 

exibida a partir de três dimensões da literatura, assim representadas: 

 A satisfação no destino turístico, descrevendo o debate da satisfação do cliente e seus 

antecedentes e consequentes, os quais estão estritamente relacionados aos fundamentos 

deste trabalho;  

 Os modelos de avaliação dos destinos turísticos demonstram que medir a satisfação do 

turista com objetividade e rigor tem importância central no processo de tomada de 

decisões estratégicas para o setor. Da revisão da literatura pode-se concluir que os 

estudos sobre satisfação e lealdade do turista são relativamente recentes, resultantes 

das preocupações que os responsáveis pelo setor e pelas organizações, tendo em vista 

o aumento da competitividade dos produtos turísticos; 

 Os índices de satisfação de clientes que foram desenvolvidos por meio da análise e 

quantificação dos clientes em relação aos fatores que influenciam a sua satisfação e 

lealdade. Ao longo do tempo, os modelos foram evoluindo substancialmente e todos 

têm como última variável dependente a lealdade do cliente, responsável pela sua 

retenção e, subsequentemente, do lucro para a empresa. 

As três dimensões citadas completam a estrutura teórica da presente tese, essência para 

a construção do modelo teórico preliminar e ponto de partida para a consecução de toda a 

tese.  
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2.1 Destino turístico 

Encontra ainda algumas dificuldades em termos de identificação e de delimitação o 

conceito de destino turístico, muito embora tenha sido alvo de diversas definições e de um 

esforço de pesquisa por parte da comunidade acadêmica nas últimas décadas. Mais do que 

enveredar por uma discussão teórica sobre o assunto, importa sustentar, neste trabalho, uma 

visão focada na operacionalização do conceito, capaz de traduzir, sem ambiguidade, a 

realidade onde se pretende intervir e, assim, contribuir para a respectiva consolidação 

conceitual. 

Nesta conjuntura, se destacam algumas contribuições importantes como referência 

deste conceito. Uma delas é dada por GUNN (2002). De acordo com o autor, uma área de 

destino turístico deveria ser entendida como um instrumento baseado numa lógica coerente e 

integradora que incluiria recursos naturais, população, transportes, atuações, imagem e 

equipamentos e infraestruturas turísticas. Depois de reafirmar as dificuldades em obter 

consenso em relação a esta definição, realçam dois elementos interdependentes na 

caracterização do conceito de destino. Um elemento interno, que delimita um espaço dotado 

de coerência e de autonomia de decisão e uma realidade externa do destino, que se relaciona 

com questões de percepção e de imagem. 

Do diagnóstico comparativo das perspectivas apresentadas, pode-se retirar a noção de 

que o destino turístico se fundamenta numa estrutura de oferta de produtos e serviços 

turísticos, coerente e baseada numa específica zona geográfica, que tem associada uma 

determinada imagem de conjunto, normalmente comercializada de uma forma integrada e sob 

uma marca distintiva. Não sendo uma realidade abstrata, o destino é uma entidade 

semelhante, em tudo, a uma empresa turística complexa e, como tal, constitui um caso 

pragmático de um sistema que é preciso gerir, em consonância com as expectativas de 

diversos interessados, tendo objetivos nem sempre claramente identificados, numa ótica de 

maximização das áreas de convergência possíveis, num cenário interativo de competição 

interna e externa.  

Se aceita, como questão de princípio, que o desempenho de um destino turístico foi 

sempre um reflexo das relações de complementariedade, que se estabelecem entre os diversos 

tipos de contribuições - com os mais variados sentidos provenientes, tanto de empresas 

públicas como de privadas, direta e indiretamente relacionadas com a prestação de serviços do 

setor. Um destino arquiteta sempre a volta de um produto central, que lhe confere identidade e 

imagem, e que está na base do seu posicionamento em termos comparativos internacionais. 
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Os produtos centrais estão muito relacionados com o tipo de estrutura geográfica e social que 

lhes está subjacente (urbanos, rurais e costeiros). 

O problema da competitividade do turismo concentra-se no destino turístico e não nos 

diversos subprodutos específicos que lhe estão associados e que fazem parte integrante da sua 

composição. O turista inicia o processo de decisão de compra com a escolha do destino 

turístico, normalmente fazendo análise comparativa dos diversos tipos de oferta que, num 

contexto de globalização, se dispersam por todo o planeta, relações da qualidade (esperada) 

versus preço, assim como outros fatores motivacionais que irão fazer com que a primeira 

grande opção seja, de fato, o local, a região, o país ou o continente para onde o turista se 

deslocará. Só num momento posterior virá a opção pelo tipo de alojamento, um dos 

componentes importantes da experiência turística. Recaem aqui as escolhas pelos diversos 

tipos de hotéis e todas as outras opções. Tanto a escolha do destino quanto a seleção do 

alojamento são decisões, em geral, tomadas no local de residência do potencial turista. 

Já no local da estada, e num terceiro momento, o turista opta pelo consumo de um 

vasto conjunto de subprodutos, que vão desde a gastronomia às belezas naturais, passando 

pela visita a museus, parques temáticos e outros eventos, tentando planejar a ocupação do 

tempo disponível em consonância com as suas necessidades e expectativas. Trata-se de um 

processo de planejamento e de decisões tomadas em contato com a oferta local, cujo consumo 

está diretamente relacionado com a dinâmica que resulta da própria estada (BOJANIC, 2006). 

Durante as primeiras décadas de desenvolvimento do setor turístico, não foi dedicada 

muita atenção ao produto composto, que resulta da interação entre todos os componentes da 

oferta. Tradicionalmente, os destinos começaram por se constituir à volta de uma oferta, 

entendida isoladamente e analisada como um resultado das capacidades inerentes às empresas 

prestadoras de serviços.  

Tratou-se de uma fase de crescimento rápido, em que a oferta foi se consolidando 

como uma estrutura de produtos e serviços resultantes da livre iniciativa do poder econômico, 

balizado por um enquadramento institucional relativamente flexível e pouco estimulado para 

uma visão prospectiva de longo prazo sobre os impactos que as regiões iriam sofrer em 

termos ambientais, de ordenamento, culturais e outros. Naturalmente, e como reflexo do 

desgaste crescente das regiões perante fenômenos de massificação, de sazonalidade, de 

desordenamento e de perturbações ambientais, começou a ser verificado um conjunto de 

problemas, comuns à maior parte dos destinos turísticos da primeira geração, que passaram a 

constituir motivo de preocupação séria para os responsáveis das empresas públicas e privados 

do setor turístico. 
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2.1.1 Componentes do destino turístico 

O destino turístico compreende os componentes chave das atrações e serviços de 

apoio (PIKE e RYAN, 2004). Atrações, sejam elas com características naturais, artificiais 

ou eventos, fornecem a motivação inicial para a visita, enquanto que as facilidades e serviços 

de apoio tais como alojamento, alimentação, compras e transporte, são também 

necessários para o destino turístico. Para que os turistas tenham uma experiência satisfatória, 

é fundamental que a qualidade de cada elemento e a prestação de serviços desses 

componentes do destino sejam razoavelmente uniformes. 

Os componentes dos destinos turísticos foram classificados por Deng et al., (2002) 

como sendo: 1) atrações naturais e artificiais do local; 2) as suas facilidades e serviços; 3) a 

facilidade no seu acesso; 4) as imagens do local para atrair turistas e 5) os custos globais. 

Eles realçaram a independência de muitos elementos nos sistemas dos destinos que, em 

conjunto, formam as bases para a experiência turística. Identificaram também três 

características geográficas fundamentais de turismo: 1) o ambiente biofísico, futuras 

alterações dos aspectos paisagísticos, clima e vegetação; 2) fatores humanos, posteriormente 

divididos em estatuto e acesso à terra e 3) fatores de recursos naturais, que depois foram 

decompostos em recursos visuais, uso de recreação local e herança cultural, etc.  

Pode-se considerar, no entanto, que existem cinco componentes principais que 

contribuem para a  atração geral do suporte natural dos destinos: 1) recursos turísticos, 

incluindo recursos naturais e culturais; 2) facilidades turísticas, subdivididas em 

infraestrutura, facilidades recreativas e educacionais; 3) acessibilidade, envolvendo 

acessibilidades internas e externas do destino turístico; 4) comunidades locais e 5) atrações 

periféricas (PIKE e RYAN, 2004).  

2.2 A imagem do destino turístico 

Em função das pesquisas recentes, da complexidade inerente ao conceito em si e à 

própria atividade turística ao qual ele se associa, a definição da imagem do destino apresenta 

uma extensa variedade de interpretações, não existindo uma estrutura conceitual muito sólida 

e precisa para o termo. Imagem é um termo que tem sido utilizado em vários contextos 

diferentes e como tal tem criado diferentes significados (ECHTNER e RITCHIE, 1993). 

Desde que os estudos sobre turismo começaram, a imagem do destino tem sido um dos temas 

mais populares na revisão da literatura do turismo (PIKE e RYAN, 2004). 
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Existem várias maneiras de definir a imagem de um destino turístico. Gunn (2002) 

conceitualiza a imagem do destino em termos de experiências de viagem e fontes de 

informação que desenvolvem uma imagem orgânica. Uma imagem orgânica é referida como 

as impressões dos turistas que não visitaram efetivamente o lugar, enquanto a imagem 

induzida é referida como a imagem formada a partir da visita propriamente dita. Mais tarde, 

Crompton e Fakeye (1991), expandiram essa teoria defendendo o fato da imagem complexa 

ser resultante do contato e da experiência na área. 

Alguns pesquisadores sugerem que, quando os preços são comparáveis, a imagem é 

um fator decisivo na escolha do destino. A imagem forma a base do processo de avaliação e 

seleção e assim, proporciona a ligação entre as motivações e a seleção do destino. Na 

prática, isto indica que os estudos da imagem são um pré-requisito para uma estratégia de 

marketing de sucesso (BALOGLU e MCCLEARY, 1999). Baloglu e Brinberg (1997) 

descrevem a formação de uma imagem como uma construção mental baseada em poucas 

impressões retiradas de muita informação. Neste caso, essas informações podem vir de 

publicidade, agências de viagem, opinião de família e amigos ou da comunicação social 

(jornais, revistas, televisão, mídia social etc.). 

A imagem de um destino turístico pode ser formada por fatores de estímulos, tais 

como fontes de informação ou experiências anteriores. No entanto, segundo Leisen (2001), 

as características pessoais de um indivíduo, ou fatores internos, também afetam a formação 

de uma imagem. Essas características pessoais incluem características demográficas (como 

gênero, idade, rendimento e local de residência) bem como características psicológicas (tal 

como a personalidade). Outro fator que influencia diretamente a formação da imagem e do 

processo de escolha de um destino é a motivação, pois segundo Um e Crompton (1990), a 

motivação está na base de todas as ações de um indivíduo. Baloglu e McCleary (1999) 

afirmam que a motivação funciona com uma força social e psicológica, que faz com que 

um indivíduo escolha e participe numa atividade turística. 

Estudos mostram que a imagem influencia o comportamento do turista (LEE, 2009; 

CHEN, 2010). Segundo Hong et al. (2006), os destinos com imagens positivas são mais 

considerados e escolhidos no processo de decisão do destino da viagem. Ainda relaciona as 

tomadas de decisão e a escolha de um destino com um dado conjunto de elementos 

pessoais, tais como as experiências anteriores, faixa etária, estilos de vida e com outras 

variáveis de marketing, principalmente preço, promoção e publicidade. 

A imagem do destino exerce uma influência positiva na percepção da qualidade e da 

satisfação. A imagem mais favorável conduzirá um aumento da satisfação do turista. 
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Sucessivamente, a avaliação da experiência no destino turístico influenciará a imagem e a 

modificará (ECHTNER e RITCHIE, 1991; CHI, 2012). Além disso, quando se visita o local 

de destino, a sua imagem é afetada e modificada com base nas primeiras impressões. Gunn 

(2002) demonstrou a influência dessas informações e o seu papel na formação de imagens de 

destino no seu modelo das sete fases da experiência de viagem: acumulação de imagens 

mentais sobre experiências de viagem; modificação dessas imagens por informações 

adicionais; decisão de viajar; viajar para o destino; viagem no destino; retorno à casa e 

modificação das imagens baseada na experiência de viagem. 

2.2.1 Atributos da imagem do destino turístico 

Echtner e Ritchie (1991) criaram um modelo referencial que apoia as pesquisas 

empíricas sobre a imagem dos destinos turísticos (Figura 2.1), identificando três dimensões 

básicas da imagem: 

 

 Funcional-psicológico – dimensão que gira em torno das impressões mais tangíveis 

(atrativos, acomodações, cidades) ou mais abstratas (tranquilidade, hospitalidade, 

reputação); 

 Comum-único – relacionados com atributos ou impressões frequentemente 

encontrados; podem variar das percepções baseadas nas características comuns a 

outros destinos para as baseadas nas características únicas. 

 Atributos-holísticos – atributos relacionados com características específicas dos 

destinos e a impressão geral que constitui a imagem mental das características físicas 

do destino. 

 

Figura 2.1 - Componentes da imagem do destino 
Fonte: Echtner e Ritchie (1991) 
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De acordo com esse modelo, a dimensão atributo-holístico sugere que a imagem é 

composta não apenas pela percepção do indivíduo em relação aos atributos específicos do 

destino, mas também por suas impressões holísticas (totais) do lugar. Em outras palavras, a 

imagem do destino pode ser formada, tanto a partir da análise individual de cada atributo, 

como pode ser vista a partir do conjunto, sem, no entanto, passar pela análise individual 

de cada atributo (ECHTNER e RITCHIE, 1991). A dimensão funcional-psicológica refere-se 

às características, ou impressões, mais tangíveis (por exemplo, atrativos turísticos, cidades e 

acomodação) ou mais abstratas (ex.: hospitalidade, reputação e tranquilidade) de uma 

destinação, respectivamente. Por sua vez, a dimensão comum-único está relacionada às 

características frequentemente encontradas ou aquelas que são peculiares de algumas 

destinações. Este fator é extremamente importante quando se coloca em perspectiva o fator 

competitividade, pois em um cenário competitivo como o atual, os destinos que conseguirem 

se diferenciar dos demais, possuem melhores chances de obter maior vantagem 

competitiva (ECHTNER e RITCHIE, 1991). 

Embora seja inquestionável a importância de se conceber a imagem a partir de seus 

componentes e atributos, ressalta-se que tais elementos representam apenas um tipo de 

abordagem primária do tema, pois a imagem do destino também envolve diferentes 

construções de percepções e atitudes. Bigne et al. (2001) comprovaram que quando a 

qualidade dos atributos promovidos por uma destinação é percebida pelo turista existe uma 

forte influência na satisfação da visita e também na avaliação pós compra, mais 

especificamente na intenção de retorno ao destino e nas possíveis recomendações da 

destinação. Com base nisso, os estudos sobre o assunto encontram bases para o 

desenvolvimento de modelos de processo de formação e seleção do destino que 

oferecem contribuições teóricas que vão muito mais além da simples identificação dos seus 

atributos e componentes. 

O trabalho de Gallarza et al. (2002) seleciona 25 estudos empíricos de destinos 

turísticos que mediram a imagem com base nos atributos e concluíram que a receptividade 

dos habitantes, as paisagens e o ambiente foram os atributos mais mencionados nas 

pesquisas anteriores sobre imagem, bem como que existe um balanceamento entre os atributos 

funcionais e psicológicos em estudo.  

Mais tarde, após uma análise exaustiva das publicações existentes, Beerli e Martin 

(2004) classificam os atributos que influenciam as avaliações das imagens em nove 

dimensões: 1) recursos naturais; 2) lazer do turista e recreação; 3) ambiente natural, 4) 

infraestruturas gerais; 5) cultura, história e arte; 6) ambiente social; 7) infraestruturas 
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turísticas, 8) fatores políticos e econômicos e 9) o ambiente do local. A Organização Mundial 

de Turismo (OMT) apresenta 10 dimensões básicas dos destinos turísticos: alojamento, 

gastronomia, transporte, agências de viagem e guias de turismo, serviços culturais, recreação 

e lazer, comércio, ambiente natural, hospitalidade e acolhimento e os preços.  

2.2.2 Fatores que influenciam a imagem do destino 

Uma análise das várias publicações acadêmicas revela a existência de um conjunto de 

fatores que influenciam a formação da imagem, que seguem o modelo proposto por Stern e 

Krakover (1999), na qual as diferentes fontes de informação e as características do indivíduo 

são os principais fatores. Baloglu e McCleary, (1999) propõem um modelo teórico geral 

baseado em duas forças chaves que influenciam a formação da imagem: fatores 

estimuladores ou de estimulo (fontes de informações, experiências anteriores e distribuição), 

e fatores pessoais (psicológicos e sociais). 

2.2.2.1 Fatores estimuladores 

As fontes de informações, também conhecidas por fatores estimuladores (Baloglu e 

McCleary, 1999) ou agentes formadores de imagem (Leisen, 2001) são os fatores 

estimuladores que têm maior efeito na formação das avaliações e percepções cognitivas. 

Um e Cromptom (1990) acreditam que os indivíduos formam a avaliação cognitiva dos 

atributos dos destinos turísticos depois de serem expostos a várias fontes de informações, 

incluindo estímulos simbólicos (esforços promocionais por meio da imprensa), estímulos 

sociais (boca a boca e recomendações) e informações adquiridas durante as visitas 

anteriores.  

Vários autores (Fakeye et al., 1990; Um e Crompton, 1990) também defendem que as 

fontes de informações que os indivíduos estão expostos, em conjunto com outros fatores 

determinam que certos destinos sejam considerados possíveis alternativas de escolha. Gartner 

(1993) acredita que o processo de formação da imagem pode ser visto como uma 

continuação dos diferentes agentes ou fontes de informações que atuam independentemente 

para formar uma única imagem na mente do cliente. Ele classifica os diferentes agentes 

como: a) informações claramente persuasivas - anúncios convencionais na imprensa; b) 

informações disfarçadamente persuasivas - usando celebridades na promoção das atividades 

no destino ou reportagens do destino turístico ou artigos; c) informações autônomas: 
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incluindo transmissões de notícias, de documentários, filmes, programas televisivos etc. d) 

Informações orgânicas - recomendações, boca a boca de amigos e familiares e e) a visita ao 

destino é o ponto final, do processo contínuo de formação da imagem. 

A imagem formada pelas fontes de informações orgânicas, persuasivas, e fontes de 

informações autônomas é chamada de imagem secundária Baloglu e Brinberg (1997), 

basicamente é aquela observada antes da experiência no destino turístico. A primeira imagem 

é formada por meio de experiências pessoais ou visitas ao destino. Alguns autores, Tasci 

et al., 2007; Baloglu e Brinberg (1997), sugerem que a imagem do destino formada por 

meio de uma visita recente tende a ser mais realista e complexa, e é diferente da formada por 

meio de fontes de informações secundárias. De acordo com Beerli e Martins (2004) as 

fontes de informações secundárias desempenham um papel relevante e importante na 

formação da dimensão cognitiva da imagem. Baloglu e McCleary (1999) indicaram que a 

variedade ou quantidade e tipos de fontes de informações influenciam a avaliação cognitiva 

da imagem. 

2.2.2.2 Fatores pessoais 

As características pessoais de um indivíduo ou fatores pessoais também afetam a 

formação da imagem. Deste modo, Um e Crompton (1990) afirmam que as convicções em 

relação aos atributos de um destino são formadas pelos indivíduos que estão expostos a 

estímulos externos, mas a natureza dessas convicções poderá alterar-se dependendo dos 

fatores internos dos indivíduos. Por conseguinte, a imagem observada foi formada por 

meio da imagem projetada pelo destino turístico e as próprias necessidades do indivíduo, 

motivações, conhecimentos anteriores, preferências e outras características pessoais 

(BRAMWELL e RAWDING 1996). Na perspectiva da atitude do cliente, as características 

pessoais de um indivíduo ou fatores internos também afetam a formação da imagem 

(LEISEN, 2001).  Fatores pessoais incluem as características demográficas (gênero, idade, 

formação acadêmica, local de residência etc.) bem como as características psicológicas 

(motivações, valores, personalidades etc.). 

Há um consenso geral de que a motivação influencia a formação da imagem e o 

processo de escolha do destino porque é uma força incitante e convincente que suporta 

todas as ações (BALOGLU e MCCLEARY, 1999; UM e CROMPTON, 1990). Alguns 

autores (Baloglu e Brinberg, 1997; Leisen, 2001) sugerem que a motivação está relacionada 
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com o componente afetivo da imagem. Visto que a dimensão afetiva influencia a imagem 

geral, a motivação pode influenciar direta ou indiretamente a imagem geral.  

Muitos dos modelos de formação de imagem e de seleção do destino turístico (Um e 

Crompton, 1990) demonstraram que as características pessoais influenciam as percepções 

cognitivas dos destinos turísticos. Alguns estudos empíricos (Baloglu e Brinberg, 1997) 

foram conduzidos para explorar a relação entre imagem percebida e as características 

demográficas tais como: gênero, idade, formação, ocupações, rendimento, estado civil e 

país de origem. Esses estudos revelaram resultados mistos: alguns estudos encontraram 

diferenças nas imagens percebidas dependendo de todas as variáveis demográficas, enquanto 

que outros encontraram diferenças somente nos casos de idade e de escolaridade. 

2.2.3 Imagem do destino, satisfação e lealdade 

 A maioria da literatura sobre o comportamento do cliente enfatiza a ideia de que a 

satisfação do cliente representa o passo final no processo psicológico, que vai desde o 

reconhecimento da necessidade à avaliação dos produtos experimentados (OLIVER, 2010; 

PETER e OLSON, 1996). 

A influência da imagem no processo de escolha do destino turístico tem sido 

estudada por vários autores (Crompton et al., 1993; Tasci et al., 2007). Acredita-se que os 

destinos turísticos com imagens positivas terão maior probabilidade de serem incluídos no 

processo de tomada de decisões. Além disso, a imagem do destino turístico exerce uma 

influência positiva na qualidade e na satisfação percebida. A imagem mais favorável 

conduzirá ao aumento da satisfação do turista. Sucessivamente, a avaliação da experiência no 

destino turístico influenciará a imagem e a modificará (ECHTNER e RITCHIE, 1991; 

CROMPTON e FAKEYE, 1991). Por último, a imagem do destino turístico afeta também a 

lealdade dos turistas. Por exemplo, Lee (2009) concluiu que a imagem do destino turístico 

em estudo afeta positivamente a intenção dos visitantes em voltar a este lugar no futuro. 

Kotler et al. (1996) estabeleceram a seguinte sequência: imagem, qualidade, 

satisfação, comportamento após a compra. Neste modelo a imagem afetaria a forma como os 

clientes percebem a qualidade – uma imagem mais positiva corresponde a uma alta 

qualidade percebida. A qualidade percebida determina a satisfação dos clientes (Fornell et al., 

1996), porque a satisfação é o resultado da avaliação dos clientes em relação à qualidade 

percebida. A ligação entre a satisfação e comportamento após a compra foi bem 

determinada pelas publicações literárias anteriores (CRONIN et al., 2000). 



20 

 

2.3 Qualidade do serviço 

Embora seja normalmente aceito que a qualidade do serviço é fundamental para o 

sucesso de qualquer empresa de serviços, não existe nenhuma definição da qualidade do 

serviço com unanimidade. Definir a qualidade do serviço é particularmente difícil dado a 

natureza intangível do serviço oferecido. Além disso, a definição da qualidade do serviço 

pode variar de pessoa para pessoa e de situação para situação (ZEITHAML e BITNER, 

2003). A qualidade é o ajustamento dos produtos e serviços às exigências da clientela, para 

outros, tem a ver com as características dos produtos e serviços que afetam a sua capacidade 

para satisfazer as necessidades e desejos dos clientes. 

No turismo, em particular, a qualidade dos serviços reveste-se de extrema 

importância, dado o seu impacto nas economias nacionais e na sua expansão. Para muitos 

países, o turismo internacional tem sido um recurso fundamental na obtenção de divisa 

estrangeira. Por sua vez, as empresas, para progredir ou, simplesmente, para sobreviver, num 

ambiente de forte competitividade, são compelidas a adaptar-se às condições do mercado e à 

globalização. 

2.3.1 Características dos serviços turísticos 

O setor de turismo apresenta não só um conjunto de características comuns aos 

demais serviços como também um conjunto de características próprias (MILL e MORRISON, 

2009).   

A) Em relação às características comuns destacam-se as seguintes: 

 Intangibilidade – a essência do produto turístico é intangível, apenas podendo ser 

observada e testada no ato de consumo. A intangibilidade impede que o produto 

turístico possa ser testado antes da decisão de compra, contrariamente ao que pode 

suceder com a aquisição.  

 Produção no local de consumo – o local de produção coincide, espacial e 

temporalmente, com o local de consumo, existindo uma forte interação entre produtor 

e cliente, o que dificulta a padronização. Dado que a produção ocorre na presença do 

cliente, em espaço aberto, nem sempre é possível patenteá-la, nem evitar que a 

concorrência tenha conhecimento dos métodos utilizados; 

 Não armazenamento – um espaço não ocupado (seja alojamento, transporte, 

alimentação ou atrações) não pode transitar para o período seguinte. Por sua vez, em 
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cada momento, as vendas estão limitadas pela capacidade de produção instalada para 

o período. A capacidade de produção não utilizada nos períodos de menor procura 

(baixa estação) não pode ser transferida para os períodos de maior procura (alta 

estação). Em síntese, perante a impossibilidade de constituir estoques, os níveis de 

produção têm que acompanhar as flutuações da procura. 

B) Em relação às características específicas destacam-se as seguintes: 

 Exposição aos serviços reduzida e intensa – muitos serviços são utilizados por 

períodos relativamente longos, nomeadamente bancos e seguros, enquanto as viagens 

têm um horizonte temporal curto e circunstanciado. No entanto, a intensidade da 

exposição é muito elevada, estando sujeita a uma permanente avaliação; 

 Elevado grau de emoção e de irracionalidade no ato da compra – as 

características psicográficas (podem ser avaliadas por meio das atitudes, interesses e 

opiniões) do cliente têm um papel determinante na escolha, sendo impossível a 

obtenção de um volume de informação sobre as alternativas existentes que permita 

uma tomada de decisão racional (com informação plena); 

 Local de consumo distante – especialmente nas viagens internacionais, o local de 

consumo está muito distante do domicílio do turista. Caso se trate de uma primeira 

visita, o turista tem que confiar nas fontes de informação, pois não tem possibilidade 

de realizar qualquer tipo de viagem prévia para verificar se aquele corresponde ao tipo 

de destino que procura; 

 Importância dos canais de distribuição – os distribuidores assumem um papel 

determinante dado que, muitas vezes, a compra ocorre de forma descentralizada a 

centenas de quilômetros do local de consumo sem que seja possível a presença de 

estruturas próprias do produtor. Além disso, as operadoras de turismo, por meio da 

criação de pacotes com vários serviços (por exemplo: transporte, alojamento, 

alimentação, aluguel de viatura e atrações), transformam-se em “produtores”; 

 Grande dependência de serviços complementares – o ato de viajar exige a intervenção 

de diferentes entidades prestadoras de serviços que contribuem para o grau de 

satisfação final. Um excelente desempenho do alojamento pode ter um significado 

reduzido se os serviços restantes consumidos no destino apresentarem níveis de 

qualidade insatisfatórios. Muitos desses serviços complementares apresentam um forte 

grau de fragmentação, isto é, são muito numerosos os agentes econômicos 

envolvidos, o que dificulta o controle global da qualidade.  
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2.3.2 A influência da qualidade do serviço no turismo 

Fick e Ritchie (1997) descreveram como as percepções da qualidade são formadas 

quando um produto (serviço) tem um desempenho que ultrapassa as expectativas do cliente. 

No contexto turístico, as percepções da qualidade podem refletir uma avaliação positiva da 

experiência de viagem. Alguns pesquisadores no campo do turismo pensaram inicialmente 

que as percepções da qualidade têm origem simplesmente nos encontros com as 

infraestruturas do serviço. Todavia, isso não é suficiente. No sistema de consumo, O’Neill e 

Palmer (2003) concluíram que ambas as dimensões, a focal (serviço) e a contextual 

(ambiente) de um produto desempenham um papel importante na determinação da qualidade. 

Desta maneira, para que as expectativas dos visitantes sejam alcançadas de forma 

satisfatória, é necessário que, durante a interação, o desempenho dos serviços e o ambiente 

correspondam com o idealizado (MURPHY et al., 2000). Carlzon (2005) descreveu que esta 

interação do cliente consiste num “milhão de momentos da verdade”. Cada “momento da 

verdade” em conjunto com o ambiente do destino e as suas infraestruturas de serviço se 

tornou o elo para a compreensão geral da qualidade da viagem por parte do visitante 

(MURPHY et al., 2000). De fato, o tempo crucial para que a qualidade do serviço seja 

claramente compreendida, é durante a interação presencial entre o cliente e o fornecedor, o 

chamado “encontro de serviço”. Carlzon (2005) define este conceito em termos gerais; de 

acordo com ela, o encontro de serviço representa um período de tempo durante o qual o 

cliente interage diretamente com o serviço. 

A sua definição de “encontro” incorpora todos os aspectos de uma empresa de 

prestação de serviços com quem o cliente possa interagir, incluindo pessoas, facilidades 

físicas, vários componentes do pacote de serviços e o processo que envolve a produção e o 

consumo. Essencialmente, isso reconhece o fato de que os clientes normalmente 

interagem intimamente com o processo de produção de serviços.  

A literatura em marketing de serviços tem argumentado que o encontro de serviços 

pode ser o antecedente mais importante da avaliação do cliente sobre a qualidade do 

serviço (GRÖNROOS, 2009). Assim, a qualidade e a satisfação têm sido reconhecidas como 

as principais avaliações da experiência de consumo (Zeithaml e Bitner, 2003), que medem 

aspectos da interação do cliente com os produtos e serviços. 

Pelo fato dos turistas participarem na produção e no consumo dos serviços, eles 

interagem com vários aspectos das empresas turísticas. Este conhecimento do 

funcionamento, por dentro, representa para eles a oportunidade de avaliarem de forma crítica 
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os serviços, em particular a qualidade dos serviços. Consequentemente, a qualidade do 

serviço tornou-se num fator importante em toda a experiência do turismo e o que dita por 

último o sucesso da indústria turística (KANDAMPULLY e HU, 2007). Devido à 

competitividade do mercado e às suas ramificações – aumento das opções de escolha, pouca 

diferença entre uma oferta e outra – os clientes estão, hoje em dia, mais relutantes em 

comprometerem-se com serviços medíocres. 

2.4 Valor percebido 

A oferta e entrega de valor tem sido apontada como importante elemento para a 

aquisição e a retenção de clientes, tornando-se mais relevante ainda, à medida que os 

mercados são mais competitivos. O valor abordado nesta perspectiva se baseia na percepção 

do cliente e não no julgamento que o fornecedor faz daquilo que está entregando (LEE e 

OVERBY, 2004). Segundo Al-Sabbahy (2004), quando a percepção de elevado valor está 

presente, o cliente sente menor necessidade de procurar fornecedores alternativos, 

contribuindo assim para o surgimento da lealdade. Por outro lado, quando o valor percebido é 

baixo, o cliente se sente inclinado a procurar outras ofertas que entreguem maior valor, 

reduzindo-se a lealdade.  

Bojanic (2006) destaca que o valor resulta da avaliação do cliente sobre os benefícios 

que um serviço oferece e os sacrifícios monetários ou não monetários (isto é, tempo, energia, 

esforços) associados à sua utilização. Buscando adaptar a declaração apresentada por Zeithaml 

(1988) para o setor de serviços e uma lógica mais relacional, Al-Sabbahy et al. (2004) definem 

o valor percebido como a percepção do cliente dos benefícios menos os custos de manutenção 

de um relacionamento existente com um fornecedor de serviços. 

Para Chitturi et al. (2008), maior valor é criado quando um produto ou serviço 

consegue satisfazer adequadamente o desejo de um cliente. Considerando-se que nem todas as 

pessoas possuem os mesmos desejos, e que a situação ou contexto também costumam 

interferir no que se considera adequado para satisfazer a uma necessidade, o mesmo produto 

ou serviço poderá ter maior valor para um cliente e menor para outro, ou mesmo diferentes 

valores para o mesmo cliente em ocasiões distintas. Segundo esses autores, os clientes buscam 

diferentes tipos de valor para satisfazerem seus desejos, de acordo com o papel de compra que 

eles assumem.   
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2.5 Satisfação 

A satisfação do cliente é vista como uma resposta de preenchimento e realização de 

necessidades (OLIVER, 2010); um estado psicológico (Pritchard e Howard, 1997) ou um 

juízo de avaliação global (WESTBROOK, 1987). Além disso, a satisfação do cliente é 

encarada como sendo uma resposta cognitiva (Bolton e Drew, 1991; Tse e Wilton, 1988), 

uma resposta afetiva (Halstead et al., 1994; Westbrook e Reilly, 1983), bem como um 

resultado de um processo de desenvolvimento (OLIVER e DE SARBO, 1988; TSE e 

WILTON, 1988). 

Yuksel et al. (2010) começa por considerar a satisfação como uma avaliação do 

cliente pós-consumo, de um produto ou serviço. Oliver (2010) procura oferecer uma 

definição em função da pesquisa por ele realizada. Para este pesquisador, satisfação é uma 

resposta para preencher as necessidades ou desejos do cliente. Isto é, o julgamento de que as 

características do produto ou serviço, ou cada um por si só, fornecem um nível de satisfação 

das necessidades de consumo, incluindo níveis de sub ou sobre preenchimento. Assim, a (i) 

satisfação manifesta-se ao superar as expectativas do cliente; (ii) quando resolve um 

problema, mesmo quando se utiliza um produto ou serviço não adequado; (iii) quando o 

produto ou serviço pode ter causado satisfação ou ainda puder causar, quando se trata de um 

bem de consumo durável; (iv) e quando tem em consideração o bem que mantém o 

desempenho de forma adequada, nomeadamente o produto ou serviço de compra repetida 

(OLIVER, 2010).  

Como bem sintetiza este pesquisador, a satisfação pode ser vista como um de cinco 

estados finais; (i) satisfação como contentamento, (ii) prazer, (iii) alívio; (iv) novidade e 

surpresa (OLIVER, 2010). Sugere ainda que a desconfirmação das expectativas está presente 

quando o modo de satisfação é prazer, alívio ou surpresa. Nestas circunstâncias, a satisfação 

ocorre quando o desempenho de um produto ou serviço vai ao encontro das expectativas do 

cliente. Se isto não acontecer, ocorre uma desconfirmação negativa, dando origem à 

insatisfação (ANDERSON e SULLIVAN, 1993).  

Construído com base em definições previamente elaboradas, Oliver (1996) sugere 

ainda, uma definição formal, que satisfação é a resposta ao atendimento do cliente. Trata-se, 

pois, da avaliação de uma característica de um produto, ou de um serviço, indicando que com 

eles se atinge um determinado nível de prazer proporcionado pelo seu consumo. Em termos 

menos técnicos, pode-se traduzir esta definição no sentido da satisfação ser uma avaliação 

feita pelo cliente, no que diz respeito a um produto ou serviço, contemplando ou não as 
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necessidades e expectativas do próprio cliente. A falha em ir ao encontro das necessidades e 

expectativas dos clientes é pressuposta como causadora da insatisfação com o produto ou 

serviço. 

De fato, para a maioria dos pesquisadores, o grau de satisfação decorre de uma 

comparação efetuada pelo cliente, comparação esta que confronta o resultado da transação 

com uma referência anteriormente existente. O resultado desse processo comparativo pode 

ser positivo, negativo ou neutro, gerando assim satisfação ou insatisfação.  Bosque e Martin 

(2008) a definem, sobretudo, como uma resposta afetiva a uma situação de compra. Cabe 

também dizer que Oliver (1980) sugere que a importância deste conceito pode ser definida 

como sentimento de prazer ou de descontentamento, resultante da comparação do 

desempenho esperado pelo serviço (ou resultado) em relação às expectativas do cliente. Este 

autor enfatiza que a satisfação é função do desempenho percebido e das expectativas, ou seja, 

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

(ou resultado) de um produto em relação às suas expectativas.  

Parasuraman et al. (1985) consideram que a satisfação é uma função da qualidade do 

serviço, da qualidade do produto e do preço. Além disso, pode ser também definida em termos 

de resultado ou processo. Enquanto resultado, a satisfação do cliente é um estado final ou uma 

resposta emocional resultante de um ato de compra ou de consumo. Enquanto processo, a 

satisfação do cliente é um estado de espírito ou avaliação relativa a uma experiência 

decorrente de uma compra ou de um consumo (GIESE e COTE, 2000).  Assim, a 

satisfação é um processo subjetivo, onde os julgamentos são feitos e baseados em comparações 

de padrões. 

Apesar de a literatura conter diferentes significados da definição de satisfação, todas 

elas partilham elementos comuns. Quando examinadas como um todo, três componentes 

gerais podem ser identificadas (Deng et al., 2002): (i) a satisfação do cliente é uma reação 

cognitiva e emocional; (ii) a reação pertence a um foco particular (expectativas do produto, 

experiência do consumo de produto e ou atributos relacionados com a compra, por exemplo, o 

vendedor); (iii) a reação ocorre num período particular (depois do consumo, depois da escolha 

baseada na experiência acumulada e expressa antes e após a escolha, após consumo, após 

experiência de utilização extensa).  

Conclui-se assim que não existe um consenso geral quanto à natureza deste conceito. 

Se uns defendem a noção de satisfação do cliente como uma transação específica, outros a 

veem como satisfação global acumulada, ou seja, que se desenvolve ao longo do tempo. 

Parece que a satisfação do cliente é uma resposta a uma compra específica, que ocorre 



26 

 

numa determinada altura, por meio dos benefícios da transação e do valor, ao adquirir um 

determinado produto ou serviço. No entanto, esta satisfação tem de ser considerada de uma 

forma global, ou seja, baseada em todos os contatos e experiências com uma empresa turística 

em particular, traduzindo-se a satisfação na avaliação que o cliente faz da sua experiência até o 

momento. 

2.5.1 Antecedentes e consequentes de satisfação  

 Na revisão da literatura verificou-se que os antecedentes da satisfação têm sido objeto 

de estudo da pesquisa do cliente, enquanto que um número relativamente pequeno de estudos 

de investigação tem tratado as consequentes da mesma (OLIVER e SWAN, 1996). 

Relativamente às consequentes, são sugeridas as identificações teóricas das condições sob as 

quais os clientes insatisfeitos irão reclamar ou mudar de empresa. Fornell e Wernerfelt (1987) 

mostram condições em que as empresas deveriam encorajar os clientes insatisfeitos para 

reclamar.  

 Giese e Cote (2000) apresentam uma visão da satisfação do cliente e dos principais 

antecedentes identificados pela pesquisa do cliente centrando-se essencialmente nas 

expectativas, qualidade percebida e desconfirmação. Para Oliver (1980), a pesquisa 

relacionada com os antecedentes da satisfação foca-se, em primeiro lugar, no paradigma da 

expectativa ou desconfirmação. Oliver (1980) coloca as expectativas como um padrão 

adaptado que fornece um enquadramento de referência para os juízos avaliativos dos clientes. 

De acordo com isto, os juízos de satisfação são uma função dos efeitos-base das expectativas 

adicionadas de qualquer desconfirmação percebida destas. Descreve o processo, segundo o 

qual os juízos de satisfação são alcançados, segundo o enquadramento, as expectativas e a 

desconfirmação.  

 Ainda neste contexto, Cole e Illum (2006) defendem que é a qualidade percebida, e não 

as expectativas, que afetam diretamente a satisfação. Já Oliver e DeSarbo (1988) advogam que 

a desconfirmação e a qualidade percebida têm um impacto mais forte sobre a satisfação do que 

as expectativas. No que diz respeito aos antecedentes da satisfação, parecem existir razões 

para acreditar que a qualidade percebida pode ter um papel mais direito na determinação da 

satisfação do que aquele que consta na teoria das expectativas e desconfirmação. 

Relativamente às consequentes da satisfação, parece que a literatura existente é pouco 

esclarecedora sobre as mesmas, dado que os únicos aspectos identificados são condições sob 

as quais os clientes insatisfeitos irão reclamar ou mudar de empresa. 
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 As pesquisas de satisfação nos serviços turísticos revelam duas aproximações 

diferentes. Uma aproximação enfatiza a satisfação com uma transação específica ou a 

satisfação com um encontro de serviço, em particular (por exemplo, fazer check in no 

aeroporto) e uma segunda aproximação é a satisfação acumulada.  A satisfação com um 

encontro ou contato tem sido identificada como uma resposta que satisfaz nas transações 

singulares ou encontros (Oliver e DeSarbo, 1988), enquanto a satisfação acumulada se 

desenvolve ao longo do tempo (FORNELL, 1992). Em ambos os casos, a satisfação ou é 

definida como um juízo global de satisfação ou decomposta em satisfação com o desempenho 

ou atributos da qualidade (CRONIN e TAYLOR, 2002; ANDERSON e SULLIVAN, 1993; 

TASCI et al., 2007). Zeithaml e Bitner, 2003 definem um incidente crítico como sendo um 

encontro particularmente satisfatório ou insatisfatório.  

Pesquisadores têm tentado desvendar as ligações entre a qualidade de serviços, a 

satisfação e a lealdade (OLIVER, 2010; ZEITHAML et al., 1996).  Ostrowski et al. (1993) 

mencionaram uma relação positiva e significativa entre a qualidade do serviço e a lealdade 

do cliente. Igualmente, Brady et al. (2005) encontraram uma correlação entre a qualidade 

do serviço e a intenção comportamental. Eles também referiram que a qualidade do serviço 

afeta resultados comportamentais tal como a lealdade. Oliver (1997) sugeriu um modelo 

conceitual integrando qualidade do serviço, satisfação e lealdade. Esse modelo procura 

evidenciar os efeitos diretos da qualidade do serviço, satisfação e lealdade para obtenção do 

lucro, ele direciona a seguinte sequência: qualidade de serviço → satisfação → lealdade. 

Este modelo conceitual é amplamente aceite pelos pesquisadores.  

Cronin e Taylor (2002) utilizaram um modelo de equação estrutural para mostrar 

como a satisfação influencia diretamente a lealdade do cliente. Foi também revelada uma 

importante associação entre a satisfação e a intenção comportamental (KIM et al., 2012). 

Além disso, Brady et al. (2005) concluíram que a qualidade de serviço está direta ou 

indiretamente relacionada com a lealdade via satisfação e que a última tem um efeito 

direto na lealdade no setor do serviço de viagem. Por conseguinte, pesquisas anteriores 

parecem suportar a hipótese de que a satisfação é o maior antecedente da lealdade. 

2.5.2 Principais modelos teóricos de satisfação do cliente 

A pesquisa teórica de satisfação está orientada em direção aos modelos visando, numa 

perspectiva de compreensão do fenômeno e dos seus determinantes, identificar e representar 

o processo de satisfação do cliente. Alguns deles foram elaborados a partir do final dos 
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anos 70, e consequentemente, aprofundados no decorrer dos anos 80 (OLIVER, 1980). 

Existem, no entanto, três características básicas para a qualidade e satisfação de clientes 

em serviços: (i) os clientes encontram maior dificuldade em avaliar a qualidade de serviços 

do que a qualidade de bens; (ii) a percepção de qualidade em serviços resulta da comparação 

de expectativas de clientes e o desempenho alcançada pelo serviço; (iii) as avaliações de 

qualidade não dependem apenas do resultado final do serviço, dependem, também, do 

processo do mesmo. Pelo exposto, percebe-se o quanto se torna importante a utilização de 

modelos de satisfação de clientes (PARASURAMAN et al., 1985). 

2.5.2.1 Modelo da desconfirmação das expectativas de Oliver 

Diversos autores apresentam tipologias de diferentes modelos, que permitem um 

melhor entendimento quanto à formação do processo de satisfação. Um dos modelos 

apresentados é o “Modelo do Paradigma da Desconfirmação” (Oliver, 1980), que descreve a 

formação da satisfação como um processo comparativo, incluindo quatro construtos 

principais. Para este modelo, a desconfirmação é uma variável pela qual transita a influência 

da qualidade percebida e das expectativas sobre a satisfação. Os testes deste modelo 

mostraram que, em certos casos, podiam existir relações diretas entre qualidade percebida, 

expectativas e satisfação. Certos modelos enfatizam especialmente o papel do 

desempenho, em vez da qualidade percebida e mostram que, no caso de um bem durável, a 

satisfação é determinada diretamente pelo desempenho percebido, sem intervenção da 

desconfirmação. 

2.5.2.2 Modelo do processo de formação de satisfação de Spreng 

Spreng et al. (1996) destacam-se, também, pelo modelo que é apresentado, o Modelo 

Conceitual do Processo de Formação de Satisfação. Este modelo sobre os determinantes de 

satisfação dos clientes é baseado no reexame do clássico modelo de desconfirmação das 

expectativas, em que os autores associam o fator desejo, as expectativas e o fator informação 

aos atributos. 

2.5.2.3 Modelo geral do processo de consumo 

Além do Modelo Teórico de Spreng, Oliver (1997) apresenta ainda um modelo 

conceitual mais completo, o Modelo Geral de Processo de Consumo. Este modelo 
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compreende não só as variáveis do modelo clássico de desconfirmação das expectativas mas, 

também uma fase de não processamento cognitivo, baseada nos sentimentos e outra fase de 

processamento cognitivo, baseada em processos de atribuição e de avaliação, bem como de 

diversas emoções. Oliver estudou os antecedentes da satisfação do cliente, baseando-se no 

modelo da não confirmação das expectativas. Segundo o mesmo, as expectativas 

constituem uma referência que servirá de base ao cliente para avaliar o cumprimento de 

cada serviço. Quando entendido como algo superior origina satisfação, quando entendido 

como algo inferior que produz insatisfação. 

2.5.2.4 Modelo de satisfação do cliente de Vavra 

Com base nos estudos realizados por Oliver (1997), Vavra (1997) apresentou um 

modelo mais prático e operacional de Satisfação do Cliente, abrangendo, assim, processos de 

pós-satisfação. Defende que a influência que a satisfação exerce durante os diferentes estados 

do ciclo de consumo é muito significativa, porque intervém não só contra a atividade de 

compra, pesando assim na decisão do cliente, mas também se manifesta como aval, por meio 

da reação dos resultados obtidos. Considera ainda como elemento fundamental no seu modelo 

os desejos, dado que estes se associam à utilidade. De acordo com este pesquisador, é a 

utilidade de um produto ou serviço que faz surgir o desejo no cliente. 

2.5.2.5 Modelo de relacionamento de Liljander e Strandvik 

Além da diversidade dos modelos de satisfação do cliente propostos pelos vários 

autores anteriormente referenciados, considerou-se relevante estudar modelos que relacionam 

qualidade do serviço com a satisfação do cliente. Um dos modelos apresentados por Liljander 

e Strandvik (1995), o Modelo de Relacionamento, relaciona a qualidade do serviço com a 

satisfação do cliente, numa perspectiva não só relativa a um encontro de serviço (service 

encounter), mas também numa perspectiva de sequências de encontros de serviços, aos quais 

Grönroos (2009) atribuiu o nome de relacionamento. 

A satisfação do cliente pode ser relativa a algo de concreto ou ao relacionamento, por 

exemplo, com um vendedor. A satisfação de um determinado fato deriva do valor deste, 

influenciando positiva ou negativamente a lealdade e o envolvimento do cliente em relação à 

empresa. O mesmo acontece no que diz respeito à satisfação com o relacionamento. O valor 

de uma determinada ação surge não só da sua qualidade percebida, mas também de fatores 

tais como o preço, atrasos, perda de oportunidades de ganho, bem como o valor de 
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relacionamento, que deriva da qualidade percebida e do somatório de encontros de serviços já 

realizados. Tanto o valor dos encontros como o dos relacionamentos têm influência na 

imagem e na atitude dos clientes em relação à empresa. No entanto, esta variável 

(imagem/atitude) é influenciada pela lealdade e pelo envolvimento do cliente relativamente à 

empresa turística, assim como por limitações de natureza legal, econômica, tecnológica, 

geográfica e temporal, que constituem barreiras no relacionamento existente. 

2.5.2.6 Modelos de satisfação de Dion, Javali e Dilorenzo-Aiss 

Para concluir esta seção considera-se ainda o modelo dos pesquisadores Dion et al. 

(1998). Este modelo constitui assim uma referência pertinente, dado que as suas variáveis 

foram organizadas em quatro categorias: (i) antecedentes da experiência de serviço, 

influenciando as expectativas de serviço do cliente; (ii) expectativas do cliente de serviço e 

as suas percepções do nível de serviço; (iii) variáveis resultantes da comparação entre os 

níveis de serviço e as percepções de qualidade do serviço e, finalmente, (iv) a satisfação 

resultante dessas comparações. 

2.6 Lealdade 

A lealdade do cliente tem sido considerada um ativo significante para uma empresa 

turística. Muitos estudos realizados sobre este assunto indicam que um elevado grau de 

lealdade do cliente, normalmente traduz-se numa grande vantagem e uma base de clientes 

mais estável (UM et al., 2006). Os clientes leais representam não só uma fonte de 

receitas estável, mas também, atuam como um meio de informação boca a boca, que é um 

importante canal publicitário que informalmente liga a rede de amigos, familiares, colegas de 

trabalho e outros potenciais clientes a um produto/serviço (HARRISON-WALKER, 2001).  

Estima-se que mais de 60% das vendas aos novos clientes podem ser atribuídas às 

recomendações boca a boca (BABIN et al., 2005). Posteriormente, alguns autores 

argumentaram que é cinco a sete vezes mais caro atrair novos clientes do que reter os 

atuais (Fornell e Wernerfelt, 1987) e um aumento de 5% na lealdade dos clientes traduz-

se num aumento de 25 – 95% dos lucros em 14 indústrias (REICHHELD e TEAL, 1996). 

Por conseguinte, a lealdade tem sido considerada como uma das maiores forças competitivas 

para conquistar o mercado (KIM, 2008). 
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Oliver (1998) concluiu que a conceitualização da lealdade deve incluir tanto os 

componentes comportamentais como os de atitudes. Porque a lealdade é vista como um 

fenômeno de múltiplas dimensões, os padrões de compra consistentes não podem representar 

por si só a lealdade ou deslealdade. De acordo com Jackoby e Kyner (1993), a definição da 

lealdade à marca é expressa por um conjunto de condições: 1) influenciado, 2) resposta do 

comportamento, 3) expressada ao longo do tempo, 4) por alguma unidade de tomada de 

decisões, 5) selecionada fora das alternativas, 6) em função de um processo psicológico, 

por conseguinte, a lealdade é uma função de atitudes avaliativas e psicológicas e repetição de 

comportamentos ao longo de algum período. 

A primeira fase da lealdade é a cognição que é desenvolvida por meio da 

avaliação das informações. Esta lealdade é baseada na crença que avalia a informação 

indicando que uma opção é preferível para as suas alternativas. A consideração cognitiva 

inclui acessibilidade, confiança, centralidade e claridade (DICK e BASU, 1994). Contudo, é 

mais provável que o nível cognitivo seja um antecedente de lealdade do que propriamente a 

lealdade em si (DICK e BASU, 1994). O próximo estado é afetivo, lealdade que é 

desenvolvida em termos de experiências satisfatórias. Nesta fase de lealdade há 

desenvolvimento de uma ligação para uma atitude preferencial em relação à marca. A 

emoção, sentimento, disposição e afeto primário são alguns exemplos da lealdade afetiva. 

A lealdade conotativa é desenvolvida depois das fases cognitiva e afetiva. Ela 

implica intenção comportamental de voltar a comprar a marca. Quando esta lealdade 

conotativa é transformada em comportamento, que é a ultima fase da lealdade – a ação de 

lealdade – é desenvolvida. Quando a lealdade é desenvolvida nesta sequência é formada 

com a confiança das pessoas, lealdade e convicção. Por conseguinte, a lealdade de ação é 

acompanhada pela resistência à informação alternativa e aos incentivos de mudança e 

obrigação com a ação de repetir a compra (ALEGRE e CLADERA, 2009). 

2.6.1 Lealdade do destino turístico 

Apesar das pesquisas sobre a lealdade dos clientes serem abundantes no domínio de 

marketing, ela tem recebido pouca atenção nas publicações sobre o destino (OPPERMAN, 

2000).  Enquanto isso, um pequeno número de estudos tem explorado a questão da repetição 

das vendas e identificaram preliminarmente as tipologias de lealdade do destino (Um, 2006), 

o estudo do conceito de lealdade e a sua aplicação nos produtos ou serviços turísticos tem 

sido limitados. 
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Muitos destinos turísticos confiam excessivamente no segmento que repete a visita ao 

local (CHI, 2012). Recentemente, alguns estudos conceituais e empíricos têm examinado as 

diferenças entre os turistas que visitam pela primeira vez e os que repetem a visita e o 

impacto de experiências anteriores na escolha do futuro destino (GITELSON e 

CROMPTON, 1984; CROMPTON e FAKEYE, 1991). Contudo, poucos estudos analisaram 

com detalhes a questão de como a repetição de visitas ao local afeta o comportamento dos 

turistas (CHI, 2012). 

Uma das primeiras pesquisas em relação ao fenômeno da repetição das viagens foi 

realizada no estudo desencadeado por Gitelson e Crompton (1984). Eles concluíram que há 

maior probabilidade dos visitantes que repetem a viagem procurarem o descanso, enquanto 

que os turistas que visitam pela primeira vez um destino procuram muito provavelmente a 

variedade. Na análise referente ao papel desempenhado pela novidade na viagem de prazer, 

Bello e Etzel (1985) indicam que as pessoas com uma rotina diária pacata e pouco excitante 

procuram viagens inovadoras que funcionam como um despertador, enquanto que as pessoas 

com uma vida agitada e apressada procurarão ambientes familiares que proporcione o 

descanso. 

Chi (2012) mencionou que existem diferenças nos motivos entre os turistas que 

nunca visitaram, os que visitam pela primeira vez e os visitantes que repetem a viagem. 

Eles concluíram que os fatores de “atração” (as atrações físicas de um destino), são os 

principais motivadores de visita a um destino em relação aos que nunca visitaram e os que 

visitam pela primeira vez; enquanto que para os que repetem a viagem, os fatores de 

“estimulo” (necessidades sócio psicológicas individuais) são mais importantes. 

Em outro artigo que analisa as diferentes perspectivas de imagens fornecidas pelos 

futuros visitantes, pelos que visitaram pela primeira vez e o que repetiram a viagem, 

Crompton e Fakeye (1991) sugeriram que os visitantes desenvolveram uma imagem mais 

complexa e diferenciada de um destino após terem passado algum tempo no local. Contudo, 

muito dessas imagens mudam, apenas durante a primeira visita, as visitas seguintes repetidas 

tendem a reconfirmar a imagem formada previamente. 

2.6.2 Antecedentes da lealdade do destino turístico 

A compreensão dos determinantes da lealdade dos clientes irá permitir que as 

empresas turísticas focalizem nos fatores que mais influenciam na retenção dos clientes e 

repetição da compra. Muitos estudos examinaram os antecedentes ou causas da lealdade de 
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clientes (MINGFANG, 2010; OPPERMANN, 2000). Os resultados que suportam estas 

pesquisas têm mostrado que a satisfação (Petrick et al., 2001), qualidade/desempenho (Baker 

e Crompton, 2000) e outras diferentes variáveis, são bons atributos da lealdade do cliente. 

É geralmente aceito que a satisfação leva à repetição da compra e uma recomendação 

positiva por meio da comunicação boca a boca, que é um dos maiores indicadores de 

lealdade. A literatura sobre o marketing tem prestado muita atenção na relação entre a 

satisfação do cliente e a lealdade. Muitos estudos têm confirmado uma importante e positiva 

relação entre a satisfação do cliente e a lealdade/retenção (CHI e QU, 2008; YOON e 

UYSAL, 2005; YOOPETCH, 2011). Se os clientes estão satisfeitos com o produto/serviço, 

há uma maior probabilidade de continuarem comprando e estando mais dispostos a 

divulgarem de forma positiva. Na indústria turística, existem evidências empíricas de que a 

satisfação dos turistas é um forte indicador das suas intenções de regressar e recomendar o 

destino a outras pessoas. Há uma maior probabilidade dos turistas satisfeitos voltarem ao 

mesmo destino, estando mais dispostos a partilhar as suas experiências positivas de viagem 

com os seus amigos e parentes (ALEGRE e CLADERA, 2009). 

As recomendações boca a boca são especialmente críticas no marketing turístico, 

porque elas são consideradas as mais confiáveis, sendo assim uma das mais procuradas 

depois das fontes de informações por potenciais turistas (BABIN, 2005). Contudo, é muito 

importante notar que o impacto da satisfação na lealdade do cliente não é o mesmo para 

todas as indústrias (Fornell, 1992) nem o mesmo para todos os destinos turísticos (KOZAK e 

RIMMINGTON, 2000). 

2.7 Principais modelos de avaliação da relação entre os 

construtos de satisfação nos destinos turísticos 

O interesse pelo estudo sobre a satisfação e a lealdade no setor turístico está 

diretamente relacionado com o impacto em termos de competitividade da qualidade dos 

produtos e destinos turísticos, num cenário caracterizado pela globalização da oferta e por um 

cada vez maior grau de exigência e de conhecimento dos turistas face às opções que lhes são 

sugeridas. A satisfação do turista está profundamente dependente do esforço e da capacidade 

de cooperação entre as organizações públicas e privadas que contribuem para a configuração 

dos produtos e destinos turísticos. Medir a satisfação do turista com objetividade e rigor tem 

importância central no processo de tomada de decisões estratégicas para o setor. Da revisão da 
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literatura pode-se concluir que os estudos sobre satisfação e lealdade do turista são 

relativamente recentes, resultantes das preocupações que os responsáveis pelo setor e pelas 

organizações, tendo em vista o aumento da competitividade dos produtos turísticos. 

Os destinos turísticos ainda encontram-se numa fase embrionária em relação à 

aplicação de modelos de gestão da satisfação do turista (ALEGRE e CLADERA, 2009). No 

entanto, a sensibilidade crescente para a necessidade de satisfação do cliente, abordada numa 

perspectiva de experiência global, tem estimulado a investigação acadêmica também neste 

caso. Nos últimos anos, um razoável número de estudos empíricos sobre a satisfação do 

cliente em destinos turísticos foi publicado, existindo alguns autores que apresentaram 

indicações para medir o grau de satisfação com a experiência turística e com o destino 

turístico. Como parte da pesquisa exploratória inicial, a Tabela 2.1 foi elaborada para 

descrever uma síntese da realização, em vários países, de investigações relevantes utilizando 

MEE, envolvendo variáveis antecedentes e consequentes da satisfação de clientes, na área de 

destino turístico.  

Na sequência, é apresentado um resumo de cada um destes modelos sendo focalizada a 

estrutura das propostas teóricas, bem como as suas principais conclusões, ou seja, uma revisão 

de onze modelos teóricos propostos por vários autores, sobre satisfação do cliente em destinos 

turísticos, permitindo ajudar na compreensão da formação da satisfação. Conclui-se assim 

que, apesar de semelhantes e baseados na mesma técnica de modelagem de equações 

estruturais, todos os modelos que serão apresentados têm algumas diferenças entre si, que, 

naturalmente, contribuem para enriquecer a teoria de satisfação do cliente. 

Na sequência, é apresentado um resumo de cada um destes modelos sendo focalizada a 

estrutura das propostas teóricas, bem como as suas principais conclusões, ou seja, uma revisão 

de onze modelos teóricos propostos por vários autores, sobre satisfação do cliente em destinos 

turísticos, permitindo ajudar na compreensão da formação da satisfação. Conclui-se assim 

que, apesar de semelhantes e baseados na mesma técnica de modelagem de equações 

estruturais, todos os modelos que serão apresentados têm algumas diferenças entre si, que, 

naturalmente, contribuem para enriquecer a teoria de satisfação do cliente. 
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Tabela 2.1 – Síntese da aplicação de MEE na satisfação do cliente em destinos turísticos 

Ano Autores País Assunto Abordado NC NH TA Escala 
MEE 

Software 

2005 

Yooshik Yoon 

e Muzaffer 

Uysal 

 

Estados 

Unidos 

Abordagem integrada para a 

motivação turística sobre as 

relações de causalidade entre tipos 

de motivação, satisfação e 

fidelização do destino. 

4 4 148 Likert 1-7 LISREL 

2008 

Christina 
Geng-Qing Chi 

e Hailin Qu 
 

Estados 

Unidos 

Compreensão da lealdade do 
destino sobre as relações causais 
imagem de destino, atributo 
turístico, satisfação geral e lealdade 
no destino. 

4 7 345 Likert 1-7 LISREL 

2008 
Bosque e San 

Martín 
 

Espanha 

Explica as inter-relações entre as 
variáveis psicológicas (processos 
cognitivos e afetivos) no destino 
turístico. 

7 11 807 Likert 1-7 EQS 

2009 

Wang Xia, 
Zhang Jie, Gu 
Chaolin e Zhen 

Feng 

China 

Apresenta um modelo de satisfação 
e explora os antecedentes e os 
consequentes da satisfação dos 
turistas em um destino.  

7 13 608 Likert 1-5 LISREL 

2009 

Dmitrovic, 
Cvelbar, Kolar, 

Brencic, 
Ograjensek e 

Zabkar 

Eslovênia 

Modelo de satisfação em destino 
turístico incluindo sete construtos 
latentes, sendo a satisfação do 
turista o referencial. 

7 9 384 Likert 1-7 EQS 

2009 
Tsung Hung 

Lee 
Taiwan 

Analisa um modelo comportamental 

do turista nas zonas úmidas 

utilizando variáveis latentes. 

5 4 1.244 Likert 1-7 LISREL 

2010 

Vesna Zabkar, 
Maja Makovec 

Brencic e 
Tanja 

Dmitrovic 

Eslovênia 
Explora as complexas relações 
entre construtos da satisfação em 
um destino turístico. 

4 4 1.056 Likert 1-5 LISREL 

2010 Ching-Fu Chen Mongólia 

Relacionamento entre os 
componentes de equivalência de 
marcas, satisfação e lealdade no 
destino turístico.   

5 8 128 Likert 1-5 AMOS 

2010 Zhu Mingfang 
Hong 

Kong 

Compreende a satisfação no 
destino, examinando a evidência 
teórica e empírica sobre as relações 
causais entre as características 
turísticas. 

7 12 3.953 Likert 1-10 EQS 

2011 
Chanin 

Yoopetch 
Tailândia 

Verifica a relação de critérios de 
escolha dos aspectos tangíveis e 
intangíveis do destino, com base na 
satisfação e intenções de fidelização 
dos turistas. 

4 6 251 Likert 1-7 AMOS 

2013 

Ching-Fu 

Chen, 

Sambath Phou 

Taiwan 

Investiga as relações da imagem de 
destino, a personalidade do destino, 
o relacionamento do destino turístico 
e o comportamento futuro do turista. 

6 11 428 Likert 1-5 AMOS 

NC – Numero de Construtos; NH – Numero de Hipóteses; TA – Tamanho da Amostra.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

2.7.1 Modelo de Yoon e Uysal (2005) 

Este modelo de pesquisa investiga as relações relevantes entre os construtos, 

utilizando uma abordagem de modelagem de equações estruturais, oferecendo uma 

abordagem integrada para a compreensão e o entendimento das evidências teórica e empírica 

da motivação turística nas relações de causalidade entre as motivações push e pull, satisfação 

e fidelização do destino.   
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Parte da relação entre os fatores motivacionais push (psicológicos) e pull (culturais), 

cuja relevância é respaldada pela importância dos estudos relacionados aos aspectos que 

estimulam a escolha de um determinado destino. O primeiro é constituído por fatores 

intrínsecos ao indivíduo, ou seja, fatores psicossociais que provocam o interesse no turista 

em realizar uma viagem, estando relacionados a aspectos emocionais ou internos. O 

segundo é constituído por fatores externos ao indivíduo, que estimulam a escolha por um 

destino dentre todos que estão disponíveis para a sua viagem. O modelo teórico proposto é 

mostrado na Figura 2.2 onde cada construto foi selecionado com base na revisão da literatura.  

A satisfação do cliente aparece como a variável principal. São apresentados dois 

antecedentes ou determinantes da satisfação do cliente: a motivação push e a motivação pull. 

O modelo foi desenvolvido no sentido de existir um efeito direto e positivo da motivação 

push na satisfação e na lealdade do cliente e um efeito direto motivação pull na satisfação. Em 

termos da variável latente consequente, a satisfação tem um efeito direto na lealdade do 

cliente no destino turístico. 

 

 

Figura 2.2 - Modelagem da relação entre fatores pull e push, satisfação e lealdade ao destino. 
Fonte: Yoon e Uysal, 2003. 

 

Os fatores push são aqueles que estimulam o turista a viajar (relações familiares, 

escape, relaxamento, interação social, novidade, prestígio, aprendizagem, descanso, 

aventura, entretenimento e experiência cultural). Os fatores pull são aqueles cujo papel é 

refletido no processo de escolha do destino, ou seja, no momento em que é selecionado o 

local mais adequado para atender as necessidades do turista. 

Com a intenção de alcançar êxito em suas propostas de marketing, um destino 

turístico deveria levar em consideração os fatores pull que, como visto, fazem menção a 

aspectos externos ao indivíduo tais como os atributos apresentados pelo próprio local, no 
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sentido de adequá-los ao público. Outra importante implicação deste modelo é o fato da 

lealdade ser diretamente vinculada aos fatores push, o que implica na oportunidade das 

destinações de investir maciçamente em aspectos mais relacionados ao lado 

emocional/afetivo do turista, objetivando a lealdade dele.  

As motivações push e pull descrevem como as pessoas são envolvidas por variáveis 

de motivação para a tomada de decisões de viagem e de como elas são atraídas pelos 

atributos de destino. Em outras palavras, as motivações push estão relacionadas ao desejo 

dos turistas, enquanto as motivações pull estão associadas com os atributos das opções de 

destino. As motivações push estão mais relacionadas aos aspectos internos ou emocionais. 

As motivações pull estão associadas à parte exterior, ou seja, aspectos situacionais ou 

cognitivos.  

As motivações push podem ser vistas como o desejo de descanso e relaxamento, 

prestígio, saúde, aventura, interação social, a união da família e emoção. Os turistas podem 

viajar para escapar da rotina e procurar por experiências autênticas. As motivações pull são 

aqueles que estão relacionadas com a atratividade de um destino, como as praias, instalações 

de recreação, atrações culturais, entretenimento, paisagens naturais, lojas e parques. Esses 

atributos de destino podem estimular e reforçar as motivações push inerentes. A satisfação do 

turista é importante para o sucesso do marketing de destino porque influencia a escolha do 

destino, o consumo de produtos e serviços e a decisão de retorno.  

Os resultados empíricos deste estudo fornecem evidência sustentável de que o modelo 

de equações estruturais proposto, destinado a considerar simultaneamente as motivações 

push e pull, satisfação e lealdade do destino, é aceitável. Os autores acreditam que este 

estudo tem uma capacidade substancial para a geração de aplicações mais precisas sobre o 

comportamento de destino, nomeadamente em matéria de motivação, satisfação e lealdade 

do destino. Sustentam ainda que o modelo proposto têm implicações para o sucesso do 

marketing de destinos, sugerindo que, para melhorar a satisfação com as experiências de 

viagem, os gestores de destino devem considerar as forças motivações, que estão 

relacionadas a fontes externas, incluindo os atributos de destino. As atrações adequadas de 

destinação e as atividades devem ser fornecidas aos turistas a fim de aumentar a 

competitividade de destino. 
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2.7.2 Modelo de Chi e Qu (2008) 

O objetivo deste modelo foi o de oferecer uma abordagem integrada para a 

compreensão da lealdade no destino, examinando a evidência teórica e empírica sobre as 

relações causais da imagem de destino, da satisfação com o atributo turístico, da satisfação 

geral e da lealdade do destino. Para o modelo de pesquisa proposto foram desenvolvidas sete 

hipóteses (Figura 2.3). Os dados empíricos foram coletados em um importante destino 

turístico no estado de Arkansas-Eureka Springs. Um total de 345 questionários foi devolvido 

e os dados foram analisados por meio de MEE. Os resultados apoiaram as seguintes 

propostas: (1) a imagem de destino influencia diretamente a satisfação com o atributo, (2) 

imagem de destino e a satisfação com o atributo, formam os dois antecedentes diretos da 

satisfação global e (3) a satisfação geral e a satisfação com o atributo têm impacto direto e 

positivo na lealdade de destino.  

É sugerido que a lealdade pode ser explicada a partir da relação entre os construtos 

satisfação com os atributos, satisfação global e imagem. Foi investigada a diferenciação, 

lançada por Oliver (1993), que diz que embora os construtos satisfação com os atributos e 

global estejam relacionados, não são propriamente similares, carecendo de diferenciação e 

análise em separado. Do mesmo modo, defendem a imagem de destinos como um 

importante influenciador tanto da satisfação com os atributos como com a satisfação 

global, bem como com o processo de lealdade do turista. 

Objetivando operacionalizar suas hipóteses, assumiram o construto imagem como 

sendo composto por 53 variáveis agrupadas em 9 dimensões, ou seja, ambiente geral da 

viagem, atrações naturais, entretenimento e eventos, atrações históricas, infraestrutura, 

acessibilidade, relaxamento, atividades em ambientes com grande espaço disponível, preço e 

valor. Todas as dimensões apresentaram índices de consistência interna satisfatórios para 

fins de comprovação dos construtos individualmente. Já para a operacionalização das 

variáveis que dizem respeito à satisfação com os atributos do destino utilizaram 33 itens 

agrupados em 7 dimensões principais: compras, atividades e eventos, acomodações, 

acessibilidade, atrações, ambiente geral do destino e alimentação, todos tiveram índices de 

confiabilidade interno satisfatório. No que concerne à operacionalização da satisfação 

global foi utilizada uma variável ao passo que para avaliar a lealdade foram utilizadas as 

questões: intenção de retorno e propensão a recomendar o destino. 

Foi verificado que, das 7 hipóteses originais disseminadas, 6 puderam ser 

confirmadas, enquanto que 1 não apresentou significância estatística. Portanto, pode-se 
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afirmar que a imagem influencia positivamente a satisfação global (H1), a satisfação com 

os atributos influencia positivamente a satisfação global (H2), a imagem influencia 

positivamente a satisfação com os atributos do destino (H3), a satisfação com os atributos 

modela parcialmente a relação entre a imagem e a satisfação global (H4). A satisfação global 

influencia positivamente o processo de lealdade (H5), a satisfação global modela 

completamente a relação entre imagem e lealdade (H6), mas, não se pode afirmar que a 

satisfação global modela completamente a relação entre a satisfação de atributo e a 

lealdade (H7), e sim parcialmente essa relação. 

 

Figura 2.3 - Modelo de lealdade ao destino turístico. 
Fonte: Chi e Qu, 2008. 

 

O papel estratégico da imagem no processo de gerenciamento de uma destinação 

pode ser percebido uma vez que ela influencia diretamente a satisfação com os atributos e a 

satisfação global, estas duas que, por sua vez, influenciam diretamente a lealdade ao local. 

Por outro lado, a satisfação com os atributos influencia simultaneamente a satisfação global 

e a lealdade. 

2.7.3 Modelo de Bosque e San Martin (2008) 

Estes autores consideraram uma relação entre os construtos satisfação, imagem e 

lealdade e, ainda, acrescentaram outros como as emoções positivas e negativas, as 

expectativas e a teoria da desconfirmação. Isto implica em um modelo teórico mais voltado 

aos aspectos psicológicos, de comportamento, tanto cognitivos como afetivos. O 

desenvolvimento do questionário foi realizado em duas etapas, onde na primeira levaram-se 

em consideração as entrevistas realizadas com especialistas da área, assim como nos 

resultados dos grupos focais realizados com agentes do setor turístico e com os próprios 
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turistas, onde se tomou como base um questionário estruturado a partir dos resultados 

obtidos na primeira etapa. 

O primeiro construto operacionalizado no modelo foi a expectativa, abrangendo os 

seguintes itens: ambiente natural, qualidade de vida, herança cultural, infraestrutura turística, 

atividades de lazer e experiência global. Para fins de operacionalização do construto 

desconfirmação, usou-se os mesmos itens uma vez que se trata de comparar as expectativas 

com o desempenho e assim avaliar a adequação da percepção do turista. As emoções foram 

divididas em dois grupos, as positivas e as negativas, sendo as positivas avaliadas a partir 

das variáveis: satisfeito, encantado, impressionado e surpreso, ao passo que as emoções 

negativas foram avaliadas a partir das variáveis: entediado, descontente, decepcionado e 

irritado. 

A satisfação foi operacionalizada com quatro itens relacionados com os aspectos 

cognitivos, afetivos e globais. A lealdade possui quatro itens que dizem respeito, 

basicamente, à intenção de retorno e recomendação do destino. Por fim, o construto 

imagem foi operacionalizado com 22 itens agrupados nas seguintes dimensões: 

infraestrutura e ambiente sócio-econômico, atmosfera, ambiente natural, imagem afetiva e 

ambiente cultural.  

Os resultados sugerem que, das 11 hipóteses definidas e testadas no modelo, se 

pode supor que as expectativas dos turistas possuem efeito direto e dominante junto à 

satisfação dele com a viagem (H1). Também exercem influência direta nas emoções positivas 

(relação encontrada após a análise, não contemplada nas hipóteses iniciais) percebidas pelos 

turistas, mas não apresenta significância estatística junto ao processo de desconfirmação (H3). 

Esta última (desconfirmação) exerce influência direta junto às emoções positivas (H4) e 

negativas (H5) proporcionadas pela destinação de férias, mas não na satisfação, rejeitando, 

desse modo, a hipótese H2. As emoções positivas e negativas encontradas no destino 

influenciam diretamente a satisfação dando suporte às hipóteses H6 e H7 que foram 

confirmadas. A Figura 2.4 mostra o modelo teórico proposto. 

O modelo apresenta, ainda, o construto imagem, influenciando, ao mesmo tempo, a 

lealdade (H11) e a satisfação (H10) e não as expectativas com relação à viagem (H9), assim 

como é mediadora da relação entre expectativas e lealdade. Por fim, observa-se que as 

emoções positivas exercem também influência direta junto à lealdade do turista (relação não 

contemplada nas hipóteses iniciais) e que esta é fortemente influenciada pela satisfação (H8).  

Nesse sentido, a partir deste modelo, se confirma a tendência atual da literatura da área 

em reconhecer a relação cognitiva e afetiva no processo de satisfação e lealdade do cliente, 



41 

 

sendo importante salientar o papel da imagem no processo de formação de expectativas e 

na lealdade, mas não na satisfação. 

 

Figura 2.4 - Modelo cognitivo-afetivo do processo de satisfação do turista. 
Fonte: Bosque e San Martin (2008).  

 

2.7.4 Modelo de Wang, Zhang, Gu e Zhen (2009) 

Este estudo apresenta um modelo de satisfação do turista para um destino e explora os 

antecedentes (expectativas, imagem, qualidade percebida e valor percebido) e os consequêntes 

(reclamações e fidelização) da satisfação dos turistas. Os resultados da modelagem estrutural 

sugerem que as expectativas dos turistas, a imagem de destino, a qualidade percebida e o valor 

percebido como antecedentes são quatro peças chaves da satisfação do turista, tendo a 

satisfação um efeito negativo sobre as reclamações e um efeito positivo na fidelização do 

turista. 

O modelo de satisfação do turista é apresentado na Figura 2.5. A satisfação do turista é 

o centro de uma cadeia entre as relações de causa e efeito dos construtos antecedentes da 

satisfação do turista, as expectativas turísticas, imagem de destino, qualidade percebida e 

valor percebido, com os consequêntes da satisfação do turista, as reclamações de turistas e 

fidelização do turista. 

Existem 13 hipóteses relacionadas com os sete construtos, onde cada caminho 

representa um relacionamento casual com a hipótese da direção do efeito, sendo identificado 

como positiva (+) ou negativa (-). Este estudo foi desenvolvido com as seguintes hipóteses de 

investigação: 

H1 as expectativas têm um efeito positivo sobre a satisfação do turista; 
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H2 as expectativas têm um efeito positivo sobre a qualidade percebida; 

H3 as expectativas têm um efeito positivo sobre o valor percebido; 

H4 a imagem do destino tem um efeito positivo sobre a qualidade percebida; 

H5 a imagem do destino tem um efeito positivo sobre o valor percebido; 

H6 a imagem do destino tem um efeito positivo sobre a satisfação do turista; 

H8 a qualidade percebida de um destino tem um efeito positivo sobre a satisfação do 

turista; 

H9 a qualidade percebida de um destino tem um efeito positivo no valor percebido; 

H10 o valor percebido de um destino tem um efeito positivo sobre a satisfação do 

turista; 

H11 reclamações estão negativamente relacionadas com a satisfação do turista; 

H12 existe uma relação positiva entre a satisfação e lealdade do turista para um destino; 

H13 existe uma relação negativa entre as reclamações e a lealdade de um destino 

turístico. 

 

 

Figura 2.5 - Modelo de satisfação do turista 
Fonte: Wang, Zhang, Gu e Zhen (2009).  

 

Das formulações acima referendadas, com exceção da hipótese H3, todas suportadas 

estatísticamente.  

A satisfação do turista é um sentimento gerado tanto por aspectos cognitivos e 

emocionais das atividades de turismo, bem como uma avaliação acumulada de vários 

componentes e características do destino. É baseada em vários fatores, tais como as 

expectativas turísticas, a imagem de destino, a qualidade percebida e o valor percebido, 

estando intimamente relacionada com o comportamento pós-compra dos turistas (reclamações 

e lealdade). 
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Além do efeito direto e positivo na satisfação do turista, a imagem de destino também 

afetou a satisfação do turista por meio dos construtos das expectativas turísticas, qualidade 

percebida e valor percebido. Por outro lado, verifica-se que a qualidade percebida e valor 

percebido são dois preditores significantes da satisfação do turista. A qualidade percebida 

influencia a satisfação do turista tanto direta quanto indiretamente. O valor percebido, além de 

ter uma associação direta e positiva com a satisfação do turista, também desempenhou um 

papel fundamental como mediador na relação entre qualidade percebida e satisfação do 

turista. O modelo também indica que a satisfação do turista tem um efeito negativo sobre as 

reclamações de turistas e um efeito positivo na fidelização do turista.  

2.7.5 Modelo de Dimitrovic, Cvelbar, Brencic, Ograjensek e 

Zabkar (2009) 

Esta abordagem apresenta um modelo conceitual abrangente em que a satisfação do 

cliente é um conceito distinto e, portanto, suas relações com antecedentes conceituais e as 

consequências podem ser empiricamente avaliadas. O modelo, conforme mostrado na Figura 

2.6, inclui oito construtos latentes, com a satisfação do turista sendo o construto central.  

A análise dos antecedentes (qualidade, imagem, valor e os custos e riscos) de 

satisfação do cliente fornece percepções sobre os processos subjacentes à criação de 

satisfação, enquanto os construtos consequentes (comportamento, reclamações e lealdade) 

indicam as consequências de (in) satisfação.  

 

Figura 2.6 - Modelo conceitual proposto 
Fonte: Dimitrovic, Cvelbar, Brencic, Ograjensek e Zabkar (2009). 
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Parte da premissa de que a medição no nível de destino, de fato, captura a satisfação 

do turista acumulativamente e segue os conceitos de Parasuraman et al. (1994), em que a 

qualidade é um antecedente da satisfação do cliente. Uma série de estudos em pesquisa em 

turismo confirma uma relação positiva entre qualidade e satisfação e entre o valor percebido e 

a satisfação. Vários estudos também descobriram que a relação entre qualidade percebida e 

satisfação do cliente é parcialmente mediada por valor percebido. 

Resultados de pesquisas anteriores, portanto, apoiam a visão de que o valor percebido 

e qualidade são construtos distintos, tanto que afetam a satisfação do turista diretamente e que 

o efeito da qualidade na satisfação é parcialmente mediado pelo valor percebido. Por isso, as 

hipóteses são as seguintes: 

H1. a qualidade da oferta turística ao nível de destino afeta a satisfação do turista. 

H2. o valor percebido da oferta de um destino turístico afeta a satisfação do turista. 

H3. a qualidade influencia o valor percebido da oferta de um destino turístico. 

A conceituação do valor percebido é talvez a mais controversa de todos os construtos 

de avaliação que fazem parte integrante dos modelos de satisfação do cliente. Uma visão 

microeconômica sugere que o valor é uma combinação do que é recebido (utilitário derivado 

da qualidade) e do que é sacrificado (preço e outros custos). Postula-se ainda que o conceito 

de valor seja constituído de diferentes tipos de valor como diversão, estética, status etc.  

Foi adotada uma conceituação onde os benefícios afetivos e monetários são os 

principais componentes de valor percebido, enquanto os custos e riscos (causando 

desutilidade) representam um construto independente no modelo. Custos e riscos (sacrifícios) 

são negativamente relacionados com o valor percebido e afetam negativamente a satisfação 

do cliente. O construto sacrifício inclui: o preço, os componentes não preço (por exemplo, o 

tempo e o esforço investidos em atividades de pré-compra, o processo de compra real, etc), 

bem como os riscos associados à compra (desejabilidade social, segurança etc.). Desta forma, 

se propõe: 

H4. Custos e riscos associados são um antecedente direto do valor percebido. 

Estudo de comportamento do turista confirma a importância da imagem do destino em 

um quadro de qualidade-satisfação-lealdade. Seus resultados mostram que a imagem é um 

antecedente direto da avaliação da estada e do comportamento futuro, onde tem a qualidade 

percebida como um mediador imagem de destino e satisfação entre os dois. Alguns autores 

relatam uma relação positiva entre a imagem de destino e a qualidade viagem e, além disso, 

modela a relação entre qualidade de imagem e valor percebido. Dimitrovic et al. (2009) 

chegaram a um resultado semelhante, confirmando um triângulo de relações entre a 
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qualidade, a imagem de destino e valor (operacionalizada como avaliação afetiva). Postula-se 

que: 

H5a. Imagem de destino influencia as percepções de qualidade no destino turístico. 

H5b. Imagem de destino influencia o valor percebido recebido no destino turístico. 

2.7.6 Modelo de Tsung Hung Lee (2009) 

Este estudo analisa um modelo comportamental do turismo utilizando variáveis da 

imagem de destino, atitude, motivação, satisfação e comportamento futuro para os turistas que 

visitaram Cigu, Sihcao e Haomeiliao no sudoeste de Taiwan. Os resultados empíricos indicam 

que a imagem de destino afeta diretamente a satisfação e indiretamente o comportamento 

futuro. A atitude turística afeta diretamente a satisfação e indiretamente o comportamento 

futuro, enquanto a motivação afeta diretamente a satisfação do turista e indiretamente o 

comportamento futuro. A satisfação do turista teve uma influência significativa no 

comportamento futuro e a satisfação provou ser uma variável de mediação significativa dentro 

deste modelo de comportamento. 

Assim, este estudo foi desenvolvido com as seguintes hipóteses de investigação (ver 

Figura 2.7):  

H1: a imagem de destino afeta de forma significativa e diretamente a satisfação do 

turista (H1-1) e indiretamente, o comportamento futuro (H1-2). 

H2: a atitude do turista afeta de forma significativa e diretamente a satisfação do turista 

(H2-1) e indiretamente, o comportamento futuro (H2-2). 

H3: a motivação turística afeta de forma significativa e diretamente a satisfação do 

turista (H3-1) e indiretamente, o comportamento futuro (H3-2). 

H4: a satisfação do turista afeta de forma significativa e diretamente o comportamento 

futuro. 
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Figura 2.7 - Modelo comportamental do turismo. 
Fonte: Tsung Hung Lee (2009). 

 

O questionário final foi composto por seis elementos descritos a seguir. As questões 

sobre a imagem do destino foram compostas por cenários naturais (três itens), aspectos 

socioculturais (um item) e atividades recreativas (dois itens). A atitude é composta de afeto, 

cognição e conação e contém 11 itens. Adaptando a tipologia das funções básicas para o 

contexto das zonas úmidas, em Taiwan, foram desenvolvidos 10 itens para medir a motivação 

turística. Três itens (vontade de revisitar, a disposição para recomendar a outras pessoas e 

propaganda boca a boca positiva para outros turistas potenciais) foram usados para medir o 

comportamento futuro. Os entrevistados responderam a estes itens usando uma escala de 7 

pontos de Likert (7 = concordo totalmente, 1 = discordo totalmente).  

Doze itens foram considerados para medir a satisfação. Um item foi usado para medir 

a satisfação global e 11 utilizados para avaliação turística de vários aspectos da satisfação do 

turista. As perguntas foram elaboradas para medir a satisfação com paisagens naturais, 

serviços e equipamentos de lazer. As respostas foram reportadas utilizando uma escala Likert 

de 7 pontos (7 = plenamente satisfeito, 1 = plenamente insatisfeito).  

Foram também elaboradas questões referentes às características da viagem incluindo 

companheiros de viagem, informações de viagens e a frequência de visitar as zonas úmidas. 

Os dados demográficos incluíram sexo, idade, estado civil, escolaridade, ocupação, 

residência, renda e participação em grupos de conservação. 

A imagem do destino turístico, motivação e atitude turísticas foram importantes 

preditores de satisfação do turista e do comportamento futuro do turismo. Poucos estudos 

avaliaram o modelo comportamental do turismo nas zonas úmidas. Este estudo usou a 

imagem de destino, a atitude, a motivação, a satisfação e o comportamento futuro para 

examinar o modelo de comportamento. Os resultados referentes à compreensão dos modelos 
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de comportamento do turismo das zonas úmidas sugerem que a imagem de destino afeta 

diretamente a satisfação e indiretamente o comportamento futuro dos turistas. 

Atitudes turísticas afetam diretamente a satisfação e indiretamente o comportamento 

futuro dos turistas, enquanto a motivação afeta diretamente a satisfação e indiretamente o 

comportamento futuro do turista. Finalmente, a satisfação afeta significativamente o 

comportamento futuro, sendo uma importante variável mediadora no modelo comportamental 

de turismo das zonas úmidas.  

Com base no modelo comportamental aqui utilizado, a satisfação e o comportamento 

futuro foram influenciados significativamente pelas atitudes dos turistas, a motivação do 

turismo e da imagem de destino. Por conseguinte, os gestores do turismo das zonas úmidas 

podem desenvolver experiências de turismo baseado na natureza, como paisagens únicas, 

atividades em lagoas e manguezais, com participação de aves aquáticas e educação ambiental. 

Estas atividades são susceptíveis de elevar a satisfação do turista, a vontade de revisitar os 

destinos, as recomendações para visitar e propaganda boca a boca positiva. 

Consequentemente, os resultados sugerem que os gerentes de recreação devem proteger o 

meio ambiente e a biodiversidade das zonas úmidas, aumentando a satisfação do turista e 

reforçando o comportamento futuro e, assim, alcançar o desenvolvimento sustentável do 

turismo nas zonas úmidas.  

2.7.7 Modelo de Zabkar, Brencic e Dmitrovic (2010) 

Este modelo objetiva explicar a relação entre atributos do destino, qualidade 

percebida, satisfação e lealdade. Os autores procuraram distinguir claramente o construto 

qualidade percebida em relação à satisfação, que embora se reconheça, nas pesquisas 

realizadas, que existem diferenças entre estes construtos, são operacionalizados de maneira 

semelhante.  

Realizou-se a pesquisa em quatro diferentes destinos, a partir de um questionário 

estruturado utilizando-se a escala Likert de cinco pontos. Os atributos das destinações de 

férias foram operacionalizados a partir de nove variáveis, ao passo que uma única variável 

avaliava a percepção de qualidade dos serviços. Já o construto satisfação contemplou 

quatro variáveis, sendo estas cognitivas, afetivas e conativas. O comportamento futuro foi 

também desenvolvido a partir de quatro variáveis. A relação proposta entre os construtos 

pode ser vista na Figura 2.8. 
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Figura 2.8 - Modelagem do destino, qualidade percebida, satisfação e lealdade. 
Fonte: Zabkar, Brencic e Dmitrovic (2010). 

 

Os indicadores que compõem os atributos de destino foram obtidos a partir da 

literatura existente, sendo normalmente examinados no âmbito de importância e desempenho. 

Para avaliação da qualidade, apenas a percepção de desempenho foi utilizada, tendo em vista 

que, conforme mostrado na literatura, este parece ser superior em relação às expectativas 

quando o objetivo da pesquisa é explicar a variância nos construtos dependentes.  

Foi medida a satisfação dos visitantes, utilizando uma escala multi-item com base em 

uma adaptação da escala universal, também aplicado em outros estudos e incluiu quatro itens 

com características afetivas e cognitivas da satisfação. O construto lealdade foi 

operacionalizado com quatro itens referentes ao compromisso de lealdade e intenções de 

recompra (revisita) e recomendações. Todos os itens para os três construtos (percepção de 

qualidade da oferta de um destino, satisfação do visitante e lealdade) foram medidos em uma 

escala de cinco pontos do tipo Likert (variando de 1 = discordo totalmente, até 5 = concordo 

totalmente). O questionário também continha uma série de questões relacionadas às variáveis 

demográficas. 

A partir dos resultados do estudo, foi possível confirmar todas as hipóteses 

levantadas. Desse modo, observou-se que a qualidade dos serviços oferecidos afeta a 

percepção de qualidade do destino (H1), tendo em consequência que todas as demais 

subhipóteses relacionadas também foram confirmadas. Ou seja, a acessibilidade afeta a 

percepção de qualidade (H1a), assim como as facilidades (H1b), as atrações (H1c), os pacotes 

disponíveis (H1d), as atividades (H1e) e os serviços auxiliares (H1f) são antecedentes da 

qualidade percebida da destinação de férias. Concluiu-se, também, que a qualidade dos 

serviços afeta diretamente a satisfação (H2) e que ela, por seu turno, apresenta uma relação 

direta e significante com o comportamento futuro do cliente (lealdade) (H3). E esta última 

ainda recebe influência direta da percepção de qualidade (H4).  
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2.7.8 Modelo de Ching-Fu Chen (2010) 

Os resultados empíricos deste estudo fornecem evidência convincente de que a MEE 

proposta foi concebida para considerar simultanea e teoricamente as dimensões propostas da 

satisfação e fidelização do turista. A contribuição significativa deste estudo confirma a relação 

causal entre a percepção e o comportamento futuro em relação ao valor da marca, 

considerando a seguinte sequência: consciência de destino → imagem de destino → qualidade 

percebida → satisfação → lealdade, o que não foi examinada em estudos anteriores sobre o 

valor da marca de destino.  

A satisfação do cliente aparece como a variável principal. São apresentadas três 

antecedentes ou determinantes da satisfação do cliente: a consciência do destino, a imagem e 

a qualidade percebida e um consequente que é a lealdade. Supõe-se um efeito direto e positivo 

da consciência do destino na imagem e na qualidade percebida do cliente e um efeito indireto 

na lealdade via imagem e qualidade percebida. Um efeito direto e positivo da imagem do 

destino na qualidade percebida, na satisfação e na lealdade e um efeito indireto na lealdade 

via qualidade percebida e via satisfação. Por outro lado, a qualidade percebida tem um efeito 

direto e positivo na satisfação e na lealdade e um efeito indireto na lealdade via satisfação.  

Verifica-se também que a satisfação tem um efeito direto e positivo na lealdade. A 

relação proposta entre os construtos pode ser vista na Figura 2.9, onde são observadas 7 

hipóteses. 

 

Figura 2.9 - Modelagem da relação entre os construtos. 
Fonte: Ching-Fu Chen (2010). 

 

Com relação ao primeiro objetivo, os resultados confirmam a previsão de que a 

consciência de destino afeta a imagem da Mongólia (H1) e que o aspecto de imagem é um 

determinante direto de qualidade percebida dos turistas (H3). Em contraste, a dimensão 
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consciência de destino não tem influência significativa sobre a qualidade percebida (H2). 

Neste caso, pode-se concluir que a consciência de um turista da Mongólia, que influencia as 

percepções positivas do destino, leva a experiência real de expectativa e qualidade percebida 

do destino. 

Contrariamente às previsões iniciais, a imagem de destino não afeta a satisfação do 

turista (H4) e lealdade (H6) para a Mongólia, não podendo ser demonstrada de forma 

satisfatória. A influência da qualidade percebida na satisfação (H5) com a Mongólia é 

suportada. A qualidade percebida afeta diretamente a satisfação, mas não influencia 

diretamente a lealdade (H7). No que diz respeito ao terceiro objetivo, o resultado mostra que 

existe uma forte relação entre a satisfação e a lealdade (H8).  

Os resultados da análise fatorial exploratória e confirmatória revelam que a 

consciência de destino é compostoa por três elementos e que a imagem tem três fatores 

subjacentes: atmosfera, instalações e natureza. Com base nesses resultados, as dimensões de 

sensibilização e imagem devem ser consideradas com cuidado, especialmente quando se trata 

de marcas de destinos desconhecidos como a Mongólia. 

A maioria dos turistas potenciais já ouviu falar da vida nômade mongol em vez de vê-

la como uma cidade moderna. Assim, os gestores de destino devem integrar a consciência de 

destino e dimensões da imagem de forma eficaz por meio de várias estratégias promocionais e 

de comunicação com foco tanto na vida da cidade como na vida nômade. Por exemplo, 

usando os tipos sociais, culturais, desportivos ou outros eventos públicos podem melhorar e 

proporcionar uma consciência de destino mais forte junto à imagem da Mongólia.  

2.7.9 Modelo de Zhu Mingfang (2010) 

O objetivo deste estudo foi compreender a satisfação do turista, examinando as 

evidências teórica e empírica sobre as relações causais entre as características turísticas, 

expectativa, valor percebido e satisfação geral. Os dados foram coletados em Shenzhen e os 

entrevistados foram os turistas de nove principais mercados internacionais. Os dados foram 

analisados por meio de MEE. Os resultados apoiaram o modelo de satisfação proposto, sendo 

que as características turísticas não têm efeito positivo sobre a satisfação do turista, como 

imaginado. 

O modelo de satisfação do turista foi tentado com várias perspectivas e teorias. Alguns 

pesquisadores aceitam as seguintes sequências e vêm a imagem de destino ou a motivação de 

viagem como os antecedentes da satisfação do turista: motivação (imagem de destino), 
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satisfação e lealdade do destino. Imagem de destino turístico e motivação de viagem são 

geralmente vistos como causas da satisfação do turista, enquanto a fidelização do turista ou a 

reclamação são listadas como o resultado da satisfação. 

Este modelo foi aperfeiçoado pela introdução de construtos adicionais à estrutura. O 

modelo hipotético utilizado neste estudo foi baseado no modelo de Oliver, portanto, os 

antecedentes da satisfação incluem expectativas, qualidade percebida e valor percebido. Além 

disso, a relação entre as características dos clientes com os níveis de satisfação do consumidor 

são de interesse óbvio para as empresas, na formulação de estratégias de marketing eficazes 

em áreas como o posicionamento do produto, segmentação de mercado, preços, publicidade e 

promoção de vendas. 

A Figura 2.10 descreve o modelo causal hipotético. Cada componente do modelo foi 

escolhido em função da revisão literária. As hipóteses das relações causais entre satisfação e 

lealdade de destino são referidas como a teoria de lealdade de destino. Posteriormente, o 

modelo examinou as relações estruturais de causalidade entre as características turísticas, 

expectativa, satisfação e lealdade. Há 12 hipóteses associadas aos sete construtos, onde cada 

caminho representa uma relação causal com a hipótese da direção identificada como positivo 

ou negativo (os dois únicos caminhos negativos são da satisfação do turista a reclamação e da 

reclamação a lealdade). 

 

Figura 2.10 - Modelo de satisfação do turista 
Fonte: Zhu Mingfang (2010). 

 

 As características dos turistas foram modeladas por aspectos sócio-econômicos do 

consumidor e pela experiência de consumo passado. Adicionalmente, as características 

turísticas e os componentes de valor para o modelo também permitem distinguir diferenças 
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nos níveis de satisfação dos turistas, quanto a suas origens demográficas e culturais. A 

satisfação é a avaliação da discrepância percebida entre a sua expectativa prévia e o 

desempenho percebido de um produto ou serviço após o consumo. Para o consumidor, é 

natural ver a qualidade percebida e a expectativa como sendo os antecedentes do desempenho 

da satisfação turística.  

Três componentes principais são vistos como indicadores deste construto latente: 

personalização ou adequação para o consumo, confiabilidade e qualidade total, o que poderia 

capturar o significado mais amplo da qualidade percebida na medição da satisfação. 

Expectativas turísticas paralelas ao desempenho percebido em conteúdo e, consequentemente, 

sendo medido com indicadores semelhantes: expectativas gerais, expectativa para 

personalização e expectativa de confiabilidade. Quanto ao valor percebido, a literatura mostra 

que a satisfação do turista é geralmente relacionada ao valor ou preço. É natural para os 

consumidores levarem em consideração o preço e a qualidade ao avaliar o valor de um destino 

selecionado. Assim, este estudo operacionalizou o valor percebido com duas dimensões: 

preço dado em relação à qualidade, bem como da qualidade em relação ao preço. A lealdade 

foi operacionalizada com dois itens referentes à intenção de revisitar e recomendar. O 

construto de reclamações foi operacionalizado com dois itens.  

Os resultados empíricos deste estudo fornecem evidência de que o modelo de 

equações estruturais proposto precisa de mais investigação. Não foi possível demonstrar que 

as características turísticas têm relações causais com a satisfação, no entanto, se percebe que o 

desempenho dos produtos ou serviços fornecidos pelo destino e o valor percebido estão 

relacionados e que o desempenho percebido e o valor têm um efeito positivo na satisfação dos 

turistas, bem como na lealdade de destino. 

2.7.10 Modelo de Chanin Yoopetch (2011) 

Este trabalho investigou a relação de critérios de escolha de destino em relação aos 

aspectos tangíveis e intangíveis, satisfação e intenções de fidelização dos turistas 

internacionais que visitaram a Tailândia. Os resultados da pesquisa mostraram que há uma 

relação positiva entre a satisfação e as intenções de lealdade do turista, sugerindo que os 

gestores de destino devem se concentrar mais nos aspectos intangíveis dos destinos, porque os 

critérios de escolha intangíveis têm relações positivas tanto com a satisfação quanto com as 

intenções de lealdade do turista internacional enquanto que as características tangíveis da 
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dimensão do destino não têm influência significativa sobre a satisfação e as intenções de 

lealdade do turista. 

Especificamente, dois objetivos da pesquisa foram definidos. O primeiro foi testar a 

relação da satisfação e das intenções de lealdade dos turistas internacionais. O segundo foi 

identificar os fatores que mais afetavam a satisfação e intenções de lealdade do turista. A 

Figura 2.11 mostra o modelo estrutural onde o pesquisador testou seis hipóteses, a fim de 

compreender os motivos da escolha do destino (tangíveis e intangíveis) sobre a satisfação e o 

efeito da satisfação sobre a lealdade, bem como os motivos da escolha do destino (tangíveis e 

intangíveis) nas intenções de lealdade.  

Os objetivos de todas as hipóteses de pesquisa foram testar estatisticamente as relações 

significativas entre os fatores ou construtos nos modelos, sendo verificado que nem todas as 

hipóteses foram apoiadas pelos resultados da pesquisa. As hipóteses e suas avaliações, em 

termos estatísticos, são descritas abaixo. 

 

Figura 2.11 - Modelo de satisfação do turista 
Fonte: Chanin Yoopetch (2011). 

 

H1: Os aspectos tangíveis tem relação positiva com o grau de satisfação;  

H2: Os aspectos tangíveis tem relação positiva com o grau de intenções de lealdade;  

H3: Os aspectos intangíveis tem relação positiva com o grau de satisfação;  

H4: Os aspectos intangíveis tem relação positiva com o grau de intenções de lealdade;  

H5: O grau de satisfação tem relação positiva com o grau de intenções de lealdade;  

H6: Os aspectos tangíveis tem relação positiva com os aspectos intangíveis.  
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Das formulações acima referendadas, à exceção de H1 e H2, todas as outras hipóteses 

foram suportadas. Os resultados mostraram que as características intangíveis e tangíveis dos 

destinos estão interligadas e eles tendem a mudar na mesma direção. 

Nos aspectos de implicações práticas da pesquisa sobre empresas de turismo, a 

pesquisa aponta que, para criar lealdade, as empresas precisam se preocupar com o nível de 

satisfação com todos os aspectos do destino, incluindo produtos e serviços turísticos, bem 

como o ambiente. Os turistas têm expectativas e as empresas de turismo têm que enfatizar em 

atender as necessidades dos turistas. Comparando-se os aspectos emocionais e as 

características dos turistas, verifica-se que os aspectos emocionais influenciam satisfações e 

intenções de lealdade dos turistas.    

Além disso, a pesquisa identificou que as variáveis de caracterização, gênero, faixa 

etária, escolaridade e estado civil podem ter efeitos sobre os fatores relacionados com critérios 

de escolha de destino, a satisfação dos turistas internacionais e intenções de lealdade. Os 

resultados podem ser úteis para explorar como os fatores demográficos influenciam as 

variáveis dependentes. Os gestores devem conhecer como cada um dos fatores demográficos 

pode desempenhar um papel importante na satisfação. Por exemplo, os turistas internacionais 

que têm mais de 30 anos de idade estão mais satisfeitos com a qualidade dos serviços e dos 

produtos na Tailândia. Isso sugere que as perspectivas são diferentes para os turistas 

internacionais com diferentes faixas etárias. Consequentemente, os prestadores de produtos e 

serviços devem fornecer uma melhor qualidade para o grupo de turistas com mais idade. 

2.7.11 Modelo de Ching-Fu Chen e Sambath Phou (2013) 

Com base na teoria do relacionamento da marca e na teoria da atitude, este estudo 

investigou as relações da imagem de destino, a personalidade de destino, o relacionamento do 

destino turístico e o comportamento do turista. Os resultados revelam que a imagem de 

destino e a personalidade de destino têm efeitos positivos sobre o relacionamento turista-

destinação que por sua vez, afetam o comportamento do turista. O estudo respalda a teoria do 

relacionamento com a marca, o que indica que os turistas formam relacionamentos 

emocionais com os destinos e suporta ainda a formulação da teoria da atitude em relação 

sequência cognitivo, afetivo e comportamental. 

De modo análogo à comercialização de produtos de consumo, os gestores de destinos 

turísticos devem recorrer à marca para distinguir os seus destinos, a fim de transmitir uma 
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mensagem positiva no sentido de motivar os turistas a visitá-los. A criação de uma marca 

forte, ou seja, o desenvolvimento de uma relação emocional com o consumidor pode ser a 

chave para a diferenciação do destino. Portanto, uma marca de destino para ser bem sucedida 

deve envolver o estabelecimento de uma relação positiva entre os destinos e os turistas, 

satisfazendo às suas necessidades emocionais (isto é, lugares relaxantes e bonitos) e os mais 

básicos (isto é, alimentação e divertimento). Pesquisas anteriores sugerem que os destinos 

turísticos possuem características de personalidade distintas, assim como os indivíduos, as 

marcas e empresas, sendo a personalidade de destino um preditor potencial de 

comportamentos de compra dos turistas.  

Os resultados de pesquisas recentes sugerem que os consumidores simplesmente 

satisfeitos pode não ser a condição necessária e suficiente para o sucesso contínuo no mercado 

competitivo de hoje e a satisfação nem sempre pode levar à fidelização de clientes. Para 

esclarecer a associação entre a imagem de destino e a personalidade de destino e investigar os 

antecedentes da lealdade de destino, este estudo empregou a formulação de Bagozzi (1982) 

referente à teoria da atitude (ou seja, o cognitivo → o afetivo → o comportamental) propondo 

e investigando um novo modelo conceitual.  

Este trabalho teve três objetivos principais. Primeiro, investigou os efeitos da imagem 

de destino sobre a personalidade de destino e seus papéis em colaboração com outros 

construtos-chave na construção da marca de destino. Em segundo lugar, examinou a 

influência relativa da satisfação, confiança e apego na formação das relações entre turistas e 

destinos. Em terceiro lugar, investigou os antecedentes (imagem de destino e da personalidade 

de destino) e o consequente (ou seja, lealdade no destino) da relação da marca no contexto do 

turismo. 

A fim de alcançar os objetivos, este estudo procurou apresentar um modelo conceitual 

para explicar as relações entre as variáveis, onde onze hipóteses causais foram suscitadas por 

este estudo. A Figura 2.12 apresenta o modelo conceitual. 

H1: a imagem de destino está associada positivamente com a personalidade de destino; 

H2: a imagem de destino está associada positivamente com a satisfação de destino; 

H3: a imagem de destino está associada positivamente com a confiança no destino; 

H4: a personalidade do destino está associada positivamente com a satisfação;  

H5: a personalidade do destino está associada positivamente com a confiança; 

H6: a satisfação com o destino está associada positivamente com a confiança; 

H7: a satisfação com o destino está associada positivamente com o apego no destino; 
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H8: a confiança está associada positivamente com o apego no destino; 

H9: a satisfação do destino está associada positivamente com a lealdade; 

H10: a confiança está associada positivamente com lealdade; 

H11: o apego no destino está associado positivamente com lealdade no destino. 

Das formulações acima referendadas, exceto para o caminho satisfação → apego, 

todas as hipóteses foram suportadas. A imagem é significativa e positivamente associada com 

a personalidade de destino, a satisfação de destino e a confiança de destino, apoiando assim 

H1, H2 e H3. A personalidade do destino é significativa e positivamente associada com a 

satisfação de destino e confiança de destino, apoiando assim H4 e H5. Entre os construtos 

dentro do relacionamento turista-destinação, a satisfação de destino é significativa e 

positivamente associada com a confiança de destino, mas a satisfação não tem um efeito 

significante sobre o apego de destino, sendo H6 assim suportada, enquanto H7 é rejeitada. 

Além disso, a confiança no destino é significativa e positivamente associada com o apego de 

destino, fornecendo suporte para H8. 

 

Figura 2.12 - O modelo conceitual turista-destinação 
Fonte: Ching-Fu Chen e Sambath Phou, 2013 

 

Todas as três dimensões da relação turista-destinação são significativa e positivamente 

associadas com a lealdade do destino. A satisfação, a confiança e o apego do destino estão 

associados positivamente com a lealdade do destino, apoiando assim H9, H10 e H11. Assim, o 

caminho do conhecimento cognitivo (ou seja, imagem, a personalidade de destino) → 
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resultados afetivos (ou seja, a satisfação, a confiança, o apego de destino) → resultado 

comportamental (isto é, lealdade) foram suportados neste modelo. 

Os resultados revelam que a satisfação, a confiança e o apego ao destino são os três 

componentes principais do relacionamento turista-destinação, enquanto que a imagem de 

destino e da personalidade de destino são os antecedentes críticos deste relacionamento e 

comportamento futuro dos turistas como consequente. Portanto, estes resultados mostram que 

existem relações emocionais entre turistas e destinos. 

Este modelo considerou a satisfação dos turistas como o fator chave na indústria do 

turismo e tentou explicar as relações entre satisfação e outras variáveis do setor. Os turistas 

satisfeitos não só vão revisitar o lugar, mas também recomendar a outros. Além disso, o 

aumento do nível de satisfação irá reduzir o número de reclamações dos turistas. Por outro 

lado, a satisfação do turista não foi conseguida, a menos que os turistas sintam que a 

qualidade recebida é maior do que o dinheiro pago. Essa justificativa é geralmente baseada 

antes da viagem dos turistas ao local e também na imagem prévia que eles têm. Além disso, a 

satisfação é criada quando as expectativas pré-viagem dos turistas são cumpridas pelas 

experiências reais após a viagem. Esta expectativa é também formada pela imagem que têm 

do destino.  

2.8 Índices de satisfação de clientes  

A questão da satisfação do cliente teve sua significância aumentada nas últimas duas 

décadas (GRIGOROUDIS e SISTOS, 2010). Evidencia esse fato, o desenvolvimento de 

vários Índices Nacionais de Satisfação do Cliente (NCSI’s), que levam em consideração o 

desempenho de empresas atuantes nos setores mais representativos da economia de algumas 

nações, que buscam padronização técnica no modo a reunir as informações acerca da 

satisfação e de construir seus índices. 

Os modelos de índices de satisfação de clientes são desenvolvidos por meio da análise 

e quantificação dos clientes em relação aos fatores que influenciam a sua satisfação e 

lealdade. Ao longo do tempo, os modelos foram evoluindo substancialmente (Jonhson et al. 

2001) e todos têm, como última variável dependente, a lealdade do cliente, responsável pela 

sua retenção e, subsequentemente, pelo lucro da empresa. 

Segundo Johnson et al. (2001), os modelos de índice de satisfação definem, de uma 

maneira geral, a satisfação do cliente como um todo ou a evolução acumulativa da 

experiência de compra, podendo ser utilizados tanto em empresas de serviços, órgãos 
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públicos e indústrias. O primeiro índice de satisfação do cliente que integra a qualidade dos 

bens e serviços disponibilizados, calculado ao nível da empresa, do setor e do conjunto do 

país surgiu em 1989, na Suécia, sendo conhecido por SCSB (Swedish Costumer Satisfaction 

Barometer) e tendo Claes Fornell como seu principal idealizador (Fornell, 1992). Mais tarde, 

em 1994, este mesmo autor desenvolveu o modelo americano, ACSI (American Customer 

Satisfaction Índex). 

Em 1991, a Sociedade americana para o Controle da Qualidade (ASQC) encarregou a 

empresa de consultores NERA (National Economic Research Associates) de analisar e 

recomendar a melhor metodologia para desenvolver o índice americano de satisfação do 

cliente. A empresa NERA analisou as metodologias utilizadas pelas empresas e indústrias 

que, nos Estados Unidos, já calculavam índices de satisfação do cliente. Depois da análise, a 

NERA recomendou a metodologia adotada no SCSI para calcular índices, quer no caso das 

empresas, quer no caso dos serviços públicos, quer para efeitos do índice nacional. As 

informações são coletadas por meio de entrevistas e utilizadas para calcular o índice de 

satisfação do usuário para cada empresa. Os valores de cada empresa são agrupados por setor 

econômico e ponderados para a obtenção de um índice nacional (National ACSI Score). O 

SCSI tem uma publicação anual e o ACSI trimestral. 

Sua principal vantagem é ser uma medida uniforme e nacional, que utiliza a mesma 

técnica para calcular a satisfação dos clientes. Isso garante consistência aos resultados das 

pesquisas e permite a realização de comparações entre os setores público e privado, 

ampliando as possibilidades da avaliação e controle da qualidade de produtos e serviços sob a 

ótica do cliente. Essa abordagem permite verificar a evolução da qualidade no setor, na 

indústria e no país (FORNELL et al., 1996). O ACSI foi adotado em estudos pilotos por 

vários países, sendo a base para os modelos utilizados na Noruega e na União Europeia. 

Nasceu assim, em 1994, o ACSI, cuja metodologia é apresentada em FORNELL et al. (1996). 

A Alemanha introduziu, em 1992, o Das Deutsche Kundenbarometer, usando pesquisa 

de satisfação do cliente. Mas este índice não utiliza um modelo econométrico nem 

implementa um índice nacional. Já outros países começaram a calcular índices, utilizando a 

metodologia Sueco-Americana. São exemplos Israel e Taiwan, em 1995, e Nova Zelândia em 

1996. 

Em 1996, a Comissão Europeia, a pedido da EOQ (European Organization for 

Quality) encomendou ao MFQ (Movement Français pour la Qualité) um estudo de viabilidade 

em desenvolver um índice nacional e um índice europeu de satisfação do cliente, tomando 

como base a experiência já conseguida ao nível de diferentes países. Neste estudo, a MFQ 
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(1996), defende entusiasticamente o cálculo de um índice europeu de satisfação do cliente e 

recomenda a adoção da metodologia Sueco-Americana como ponto de partida do ECSI. 

Em 1998, a EOQ, a EFQM (European Foundation for Quality Management) e a CSI 

(Customer Satisfaction Index) University Network, com o apoio da Comissão Europeia, 

definiram as bases para lançamento de um projeto piloto do índice europeu de satisfação do 

cliente, designado por ECSI (European Customer Satisfaction Index) a que aderiram os 

seguintes países europeus: Portugal, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, 

Islândia, Itália, Reino Unido, Suécia e Suíça. Em 2001 a EFQM,  a EOQ,  e a IFCF 

(International Foundation for Customer Focus) reeditam este Projeto a nível europeu sob a 

designação EPSI-Rating (European Performance Satisfaction Index).  

O modelo ECSI (European Costumer Satisfaction Index), desenvolvido em 2000, 

apresenta uma variação do modelo ACSI. Neste modelo, a lealdade é medida incluindo a 

probabilidade de retenção, recomendação da empresa ou marca e a probabilidade de 

aumentar a quantia de compras dos clientes (JOHNSON et al., 2001). Esses modelos 

têm evoluído e têm sido adaptados ao longo do tempo. Em todos os modelos está 

implícito que a satisfação global não pode ser medida como uma variável isolada, mas sim 

por um conjunto de elementos antecedentes à satisfação, tais como: qualidade percebida, 

valor percebido, expectativa do cliente, a imagem da empresa e fatores de qualidade. Como 

consequentes da satisfação do cliente, tem-se o tratamento das reclamações, o compromisso 

afetivo e calculado e a lealdade de seus clientes. 

O Quadro 2.1 mostra as principais diferenças entre os diversos índices mais 

utilizados, já que se torna difícil fazer uma comparação entre os índices, apesar de similares e 

terem como objetivo comum a medição da satisfação do cliente, pois a estrutura de cada 

índice é diferente e adequada à realidade de cada país. Observa-se que o modelo norueguês, 

NCSB (Norwegian Customer Satisfaction Barometer) é o que apresenta maior número de 

dimensões. 

http://www.efqm.org/
http://www.eoq.org/
http://www.epsi-rating.com/
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Quadro 2.1 - Comparativo entre índices de satisfação e Lealdade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O desenvolvimento e a aplicação permanente dos índices nacionais de satisfação do 

cliente possibilitam a uma empresa avaliar o seu desempenho atual e futuro 

(GRIGOROUDIS e SISKOS, 2010). O governo americano utiliza estes índices para verificar 

a competitividade do país nos seus diversos setores de atividade e estabelecer metas para 

que esta competitividade seja ampliada. 

Alguns estudos têm sido feitos aplicando o modelo de Jonhson em diversas áreas de 

serviços, como comunicações, educação e hotelaria. Soares et al. (2013) estudaram o setor de 

serviço em comunicações móveis e concluíram que não existem diferenças significativas 

associadas com alguns componentes do modelo de satisfação de clientes, indicando que a 

percepção dos clientes do sexo feminino é muito próxima dos clientes do sexo masculino, em 

relação a alguns componentes da satisfação destes serviços. 

Os resultados obtidos mostraram ainda que a lealdade do cliente da rede móvel não é 

unicamente explicada pela satisfação do mesmo, pois existem outros fatores, nomeadamente a 

imagem da operadora, o compromisso afetivo com a operadora e o compromisso calculado do 

plano. As suas conclusões estão coerentes com os resultados obtidos por Fornell et al. (1996) 

que desenvolveu o índice de medição da satisfação sueco. 

Fornell et al. (1996), utilizou o índice de satisfação americano a fim de verificar se a 

qualidade nos Estados Unidos da América estaria sendo reduzida como consequência da 

diminuição da satisfação total dos clientes com os serviços oferecidos pelos vários setores de 

atividade. Do seu trabalho acadêmico concluiu que o serviço personalizado é mais importante 

do que a confiabilidade na determinação da satisfação do cliente. As expectativas dos clientes 
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desempenham um papel importante nos setores em que as variações na produção e no 

consumo são relativamente baixas e por último, a satisfação dos clientes está mais relacionada 

com a qualidade do que propriamente com o preço. 

2.8.1 Aplicação dos índices de satisfação de clientes  

O Índice de Satisfação de Clientes é um instrumento de medida do grau de 

desempenho de uma economia ou uma empresa. Como saber se uma economia ou uma 

empresa têm um bom grau de desempenho? A resposta a esta questão não é fácil porque a 

economia dos países e as empresas mudaram muito mais rapidamente do que as teorias e 

metodologias de medida. As tecnologias de informação e de comunicação e, de um modo 

geral, o desenvolvimento da designada sociedade de informação tem tido um grande impacto 

nas empresas e na competitividade das organizações, que não é considerado pelos métodos 

tradicionais de medida. O peso dos ativos intangíveis, como são os casos do conhecimento, 

dos sistemas de informação e gestão e da carteira de clientes fidelizáveis, adquire um peso 

cada vez mais dominante. A título de exemplo, no caso das empresas industriais representadas 

no Índice Dow Jones, os ativos intangíveis representavam, em 1970, 50% do total dos ativos e 

em 2003, 80%. No entanto, os métodos de medida tradicionais foram desenvolvidos para uma 

economia industrial de ativos "tangíveis". 

A questão essencial é saber o que é importante medir nas economias de mercado. 

Como Fornell et al. (1996) salientam, qual é a importância de aumentar a produtividade, de a 

economia crescer ou da bolsa estar a bater recordes se os clientes não estiverem satisfeitos? O 

ponto fundamental não foi tanto quanto se produz ou consome, mas de que modo a produção 

satisfaz os clientes. Assim, do mesmo modo (e com uma importância não menor) que outros 

indicadores de desempenho econômico, como são o emprego, o Produto Interno Bruto e a 

inflação, também a qualidade dos bens e serviços produzidos numa economia (em termos de 

satisfação do cliente) é um indicador de bem estar e de competitividade dos países, que é 

importante medir de modo sistemático. Verifica-se que, mesmo no quadro dos bens 

industriais, as mudanças de qualidade não são tomadas adequadamente em conta pelas 

medidas de produtividade e índices de preços correntemente divulgados. 

A avaliação do valor e do desempenho das empresas enfrenta idênticas insuficiências. 

Com efeito, a avaliação do seu valor é, regra geral, baseada apenas nos indicadores 

financeiros. Ora, estes indicadores estimam com maior ou menor precisão apenas o que a 

empresa conseguiu no passado. Olhar apenas para os indicadores financeiros é comportar-se 
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como um agricultor que “apenas olha para o que colheu, mas não para o que semeou". Os 

índices de satisfação do cliente constituem um sistema de medida e quantificação da parte 

semeada do negócio, representando igualmente um indicador avançado, relativamente à 

rentabilidade futura. Constituem, portanto, elementos chave para o cálculo do valor das 

empresas com um estatuto análogo a outros indicadores de desempenho. Têm sido verificadas 

iniciativas visando calcular, de modo sistemático e integrado, os índices de satisfação do 

cliente no nível da empresa, do setor da atividade e mesmo para o conjunto da economia 

nacional. 

O projeto ECSI, Índice Nacional Satisfação do Cliente, tem como objetivos principais: 

 Apoiar a competitividade e o desenvolvimento econômicos nacionais e 

europeus;  

 Construir uma plataforma para a comparação no nível da empresa, do setor da 

atividade e mesmo ao nível do país; 

 Integrar a satisfação dos clientes como objetivo central na gestão das empresas 

e organizações, facultando-lhe instrumentos da atuação neste domínio; 

 Fornecer às empresas um quadro de comunicação entre os seus clientes, os 

seus empregados e os seus acionistas; 

 Defender os interesses dos clientes, dando-lhes a oportunidade de avaliar e ser 

ouvidos nos processos de melhoria da qualidade. 

2.8.2 Estrutura do modelo ECSI - índice europeu de satisfação 

de clientes 

Esta estrutura (Figura 2.13), é baseada em desenvolvimentos bem conhecidos da teoria 

do comportamento do cliente, é mais abstrata e menos detalhada do que a generalidade dos 

modelos de empresa. A justificativa por esta opção encontra-se nos critérios de 

comparabilidade e possibilidade de agregação definidos na seção anterior, ou seja, na 

necessidade do modelo poder ser aplicado em diferentes tipos de empresas pertencentes a 

diferentes setores e de, simultaneamente, garantir a comparabilidade dos resultados dos 

diferentes índices aos diferentes níveis de agregação.  



63 

 

 

Figura 2.13 - Modelo ECSI. 
Fonte: ECSI, 2000. 

 

 

2.8.2.1 Determinantes do índice europeu de satisfação de clientes 

  O índice de satisfação do cliente aparece como a variável central. São apresentados 

quatro antecedentes ou determinantes da satisfação do cliente: a imagem, as expectativas dos 

clientes, a qualidade percebida dos produtos e serviços e o valor percebido. A imagem que 

pretende integrar todo tipo de associações que os clientes fazem, conforme os casos, ao nome 

da marca ou da empresa. Supõe-se um efeito direto positivo da imagem na satisfação e na 

lealdade do cliente e um efeito indireto via expectativas geradas. 

As expectativas que incluem não só a informação que os clientes detinham no passado 

sobre os produtos e serviços oferecidos pela empresa (baseada na própria experiência ou em 

informações de terceiros ou ainda em campanhas publicitárias e de promoção), mas 

igualmente a antecipação que eles faziam sobre a capacidade da empresa em oferecer no 

futuro produtos e serviços com qualidade. Tendo em conta que alguns entrevistados já eram 

clientes há bastante tempo, adotaram-se como referência as expectativas que tinham há um 

período atrás (três ou seis meses, conforme os setores). Supõe-se que as expectativas têm um 

impacto direto sobre a satisfação do cliente e um impacto indireto via qualidade e valor 

percebido (relação qualidade / preço). 

 A qualidade percebida que se define como o julgamento do cliente sobre a 

superioridade ou excelência dos bens e/ou serviços disponibilizados pela empresa. A 

qualidade percebida integra além de um julgamento global, a avaliação sobre um 

conjunto de dimensões que incluem: 
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 a disponibilidade, ou seja, a capacidade da empresa para aconselhar os clientes 

a adquirir produtos e/ou serviços com as características que satisfazem as suas 

necessidades; 

 a confiabilidade, ou seja, a capacidade da empresa em disponibilizar produtos 

ou serviços em que se verifica uma ausência de falhas. 

O valor percebido representa a avaliação feita pelos clientes da qualidade dos produtos 

e serviços da empresa, levando em consideração o preço pago por esses produtos e serviços. 

Trata-se, assim, de uma relação qualidade/preço, razão pela qual a inclusão desta variável 

incorpora informação sobre os preços no modelo, aumentando a comparabilidade dos 

resultados em termos de empresas, de setores e mesmo de países. Supõe-se que o valor 

percebido (relação qualidade/preço) tem um impacto direto sobre satisfação do cliente. Cada 

uma destas variáveis latentes tem associado um conjunto de variáveis de medida, 

correspondendo às questões incluídas no inquérito. 

2.8.2.2 Consequentes do índice europeu de satisfação de clientes  

O modelo considera dois consequentes ou indicadores de desempenho do índice de 

satisfação: a lealdade e as reclamações. 

A lealdade é um dos indicadores de maior importância, dado o seu caráter de indicador 

avançado em relação à rentabilidade da empresa, em função do aumento do índice de lealdade 

constituir o objetivo central de toda a estratégia, visando à satisfação do cliente. A lealdade 

aparece, assim, como um consequente da satisfação. É importante realçar que a relação entre 

estas variáveis não é obrigatoriamente positiva. Com efeito, existe evidência empírica 

mostrando que nem sempre os clientes mais satisfeitos são os mais leais. Foi a estimação do 

modelo que fornecerá informação sobre o tipo de relação existente entre a satisfação e a 

lealdade do cliente.  

Além da satisfação, a lealdade do cliente é também explicada pela imagem e pelas 

reclamações. O outro consequente da satisfação é o tratamento de reclamações. Os clientes 

insatisfeitos têm tendência a apresentar mais reclamações que os clientes satisfeitos. Existe, 

no entanto, evidência empírica de que apenas uma pequena parte dos clientes insatisfeitos 

reclama, preferindo a maioria abandonar (desde que tal seja possível) a empresa para a 

concorrência, relatando a sua experiência negativa junto dos seus colegas e amigos. Por outro 

lado, o tratamento das reclamações pode ser um elemento essencial para a lealdade do cliente. 

Quando as reclamações são respondidas além das expectativas, o cliente que reclama pode 

http://www.ipq.pt/ecsi/variaveis.html
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atingir níveis de lealdade mais elevados do que aquele que nunca apresentou um problema ou 

reclamação. Estes aspectos são considerados no modelo a ser ajustado. A variável latente 

lealdade também tem associado um conjunto de variáveis de medida, que correspondem às 

questões incluídas no inquérito. 

2.9 Resumo do capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a base teórica relativa à pesquisa desenvolvida, sendo 

construída a partir da pesquisa bibliográfica realizada, fase integrante da dimensão 

exploratória do presente estudo. Foi realizada uma revisão da imagem do destino turístico, da 

satisfação e, dentro desta última área de pesquisa, da lealdade do turista. Foram examinadas 

várias questões sobre a imagem de destino, estando inclusos as técnicas utilizadas na 

literatura, quando se mede a percepção da imagem do destino, especificando os objetivos e as 

características das metodologias, bem como o conjunto de trabalhos que utilizam 

empiricamente, sendo destacados, também, os fundamentos teóricos sobre a satisfação do 

turista. Foi fornecida uma análise das diferentes contribuições conceituais teóricas e pesquisas 

empíricas sobre os antecedentes e consequentes da satisfação, com o objetivo de proporcionar 

uma visão geral desse processo. Os diferentes tipos de expectativas que podem ser utilizadas 

no estudo de satisfação do turista foram pesquisados, analisando, em detalhes, o conteúdo e 

sua base, sendo explorado o papel da acessibilidade e relevância, como também outras 

variáveis externas, com o uso de um ou outro padrão de comparação por parte dos turistas, em 

seus julgamentos de satisfação. Finalmente, foram discutidos os principais modelos 

internacionais de avaliação da relação entre imagem de destinos, qualidade, valor, satisfação e 

lealdade. 
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Capítulo 3 

Modelo conceitual proposto e hipóteses de pesquisa 

 

  

3.1 Introdução  

A satisfação vem desempenhando um papel importante no processo de decisão sobre 

bens e serviços fornecidos pelos destinos turísticos. A satisfação do turista é amplamente 

aceita como sendo de importância central para a organização de gestão de destino e setores 

relacionados ao turismo. Uma maior satisfação do turista, incontestavelmente, contribui com 

benefícios, não só para os prestadores de serviços da área turística, mas também para os 

governos e moradores locais. Assim, esforços estão sendo direcionados para o 

estabelecimento de estratégias e procedimentos que conduzam a uma elevada satisfação e que 

permitam a medição de índice de satisfação dos fornecedores-chave de bens / serviços por 

meio de iniciativas de benchmarking operacional (HELLIER et al., 2003).  

No entanto, muitas empresas têm percebido uma alta perda de clientes, apesar de 

terem índices de satisfação adequados (GRIGOROUDIS e SISTOS, 2010). Índices de 

satisfação elevados podem não garantir um aumento do número de visitantes e de receitas do 

destino. Este fenômeno tem estimulado pesquisadores a criticar a mera medição da satisfação 

e a direcionar esforços para a aferição de uma relação causal da satisfação. Portanto, apenas 

os índices de satisfação e suas medidas podem ser de pouca utilidade a não ser quando eles 

adquirem um papel associado a um construto teórico em um sistema de relacionamentos de 

causa e efeito. A relação entre as causas e os resultados da satisfação do consumidor foi 

considerada como sendo o foco essencial desta relação por vários estudiosos (OLIVER, 1980; 

FORNELL, 1992, FORNELL et al., 1996). 

Pesquisas de satisfação do cliente têm conduzido esforços para identificar as causas e 

os efeitos decorrentes da sua satisfação (OLIVER, 1980; FORNELL, 1992; ANDERSON et 

al., 1994; FORNELL et al., 1996 e ZEITHAML e BITNER, 2003). Embora os pesquisadores 

tenham caracterizados os principais fatores determinantes da satisfação de turistas, tais como 

expectativas turísticas (Bosque et al., 2008), a qualidade percebida (Baker e Crompton, 2000; 
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Kozak e Rimmington, 2000; Heung e Cheng, 2000 e González et al., 2007), valor percebido 

(Lee et al., 2007, Al-Sabbahy et al., 2004; Gallarza e Saura, 2006) e imagem de destino (Pike 

e Ryan, 2004; Lee et al., 2007), a maioria desses construtos foi pesquisado separadamente, no 

que diz respeito às suas relações com a satisfação, ou seja, não sendo analisadas, 

simultaneamente, todas as variáveis e as relações entre elas, para descobrir padrões 

comportamentais do turismo. As inter-relações entre esses construtos, bem como seus efeitos 

diretos e indiretos sobre a satisfação dos turistas ainda são pouco investigadas.  

As pesquisas de satisfação do consumidor começaram com os modelos desenvolvidos 

por Oliver (1980), Fornell et al. (1996), Anderson e Sullivan (1993), De Ruyter et al. (1997), 

Lan e Tse (1998) e Ping (1993) e mais recentemente por HELLIER et al. (2003) e UM et al. 

(2006). Um dos estudos mais abrangentes é o de Fornell et al. (1996), que investigou as 

causas (satisfação, qualidade percebido e valor percebido do cliente) e efeitos (reclamações e 

lealdade de clientes) da satisfação dos clientes nos EUA. Neste estudo, foi apresentado um 

modelo integrado da satisfação para explorar simultaneamente os efeitos dos antecedentes 

(expectativas, imagem, qualidade percebida e valor percebido) e dos consequentes (lealdade e 

reclamações) da satisfação dos clientes para explicar a sua formação e os seus resultados.  

3.2 Processo de modelagem 

A necessidade de criar modelos que permitam explicitar a extensão e a percepção de 

conhecimentos, explicar fenômenos e predizer comportamentos levou a uma necessidade 

crescente de construir modelos que ajudassem ao homem compreender o ambiente que o 

rodeia. O uso da matemática para testar ideias e fazer predições sobre o mundo real detém um 

longo recorde nas ciências, a tal ponto que se tornou a linguagem base das aplicações em 

engenharia.  

Uma forma efetiva de preparar a construção de uma aplicação ou de um sistema passa 

por produzir inicialmente um modelo com todas as suas dimensões mais relevantes. Esta é 

uma prática normal em todos os ramos de engenharia, que utilizam os modelos como 

instrumentos para comunicação objetiva, para testes de hipóteses ou para prever 

desempenhos. Um modelo é sempre mais simples do que a realidade que se pretende retratar, 

permitindo assim aos intervenientes na sua definição concentrarem-se nos aspectos mais 

relevantes do problema. A simplificação subjacente a um modelo não é arbitrária, mas segue 

mecanismos controlados, guiados pelos objetivos do projeto de engenharia em que são 

produzidos. 
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Um modelo é uma formulação que imita um fenômeno do mundo real, de forma a ser 

possível deduzir conclusões mais precisas, podendo ser utilizado nos mais diversos campos, 

sendo uma representação de um processo. Em geral, um modelo matemático é definido por 

um conjunto de equações, que envolve certo número de variáveis, sendo a modelagem 

matemática uma técnica de representação quantitativa de processos e problemas reais.   

O processo de modelagem envolve a observação do sistema real, a definição do 

problema a ser modelado, a definição do objetivo a ser otimizado e como as condições de 

contorno interagem com este objetivo. Uma vez definida a função objetivo e suas restrições, o 

modelador escreve o modelo matemático que deverá ser validado por meio da aplicação em 

cenários reais. Após o modelo ser validado, faz-se a sua implementação final, que poderá ser 

usado como uma ferramenta de apoio à tomada de decisões ou de análise de eficiência do 

sistema atual (FOWKES e MAHONY, 1996).  

O critério a partir do qual os modelos são desenvolvidos pode variar de acordo com os 

objetivos da pesquisa. O modelo tem de ser útil no sentido de especificar relacionamentos 

possíveis entre as variáveis e sugerir hipóteses que possam ser testadas empiricamente. Caso 

os relacionamentos entre as variáveis se mostrem corretos, isto é, com as sequências exatas 

entre eles, e se as relações de causa-efeito forem bem formuladas, tanto o poder explicativo 

como o preditivo do modelo, irão aumentar. De acordo com Fowler (1998), um modelo deve 

ter dez propriedades desejáveis, que servirão como um check list muito útil para construir e 

desenvolver um modelo teórico-conceitual: capacidade em explicar tal como em prever, poder 

ser generalizável, elevado poder heurístico, superior poder unificador, consistência interna, 

originalidade, plausibilidade, simplicidade, ser suportado por fatos e testável, além de 

verificável. 

A capacidade explicativa e preditiva de um modelo é fundamental. Esta capacidade 

deve guiar o desenvolvimento do modelo, desde que permita um bom poder preditivo. 

Adicionalmente, de forma a ser usado em diferentes situações, um modelo deve ser 

suficientemente generalizável. Por outro lado, a capacidade heurística de um modelo é 

fundamental quando novas questões são colocadas para o futuro, enquanto o poder unificador 

é determinado pela sua capacidade de colocar em conjunto, áreas de conhecimento não 

relacionadas previamente. Ainda, o modelo tem de ser livre de incongruências lógicas que 

diminuam a sua consistência interna e que permitam que a originalidade do modelo seja a 

contribuição do pesquisador para a ciência e para o estado da arte.  

Em função de a ciência estar num estágio de permanente evolução, a plausibilidade do 

modelo não significa que ele seja conclusivo na sua representação, mas sim que o modelo 



69 

 

deve assegurar a sua capacidade para fazer sentido em termos de validade. O modelo deve ter 

a capacidade de introduzir a complexidade com que ele pretende explicar algo de modo que 

seja entendível e útil para fins acadêmicos e/ou profissionais e, por esta razão, deve ser tão 

simples quanto possível e apoiado por fatos. Por último, os pressupostos presentes no 

desenvolvimento do modelo têm de ser testáveis e verificáveis com vista a avaliar o seu nível 

de precisão num estudo empírico (FOWLER, 1998). 

O procedimento para construir um bom modelo pode entender-se como uma filosofia, 

quase uma arte, uma vez que não existe uma fórmula que permita desenvolvê-lo (FOWKES e 

MAHONY, 1996). Normalmente, a necessidade de proceder à elaboração de um modelo 

matemático surge, numa primeira instância, do interesse em descrever ou, melhor ainda, de 

explicar um determinado fenômeno, o que é conseguido por meio de observações. Por vezes, 

após grande esforço, chega-se a um mecanismo hipotético que pode explicar o fenômeno. O 

seu objetivo passa a ser, então, o de formular uma descrição do mecanismo em termos 

quantitativos, e a sua análise leva a resultados que podem ser testados à luz de observações. 

Assim, o modelo nada mais é do que um conjunto de pressupostos, a partir dos quais a 

matemática permite deduzir conclusões, que podem ser ou não comparadas com o fenômeno 

real que o modelo abstrato tenta explicar. 

O nível de correspondência entre as duas realidades determina uma medida do grau de 

adequação do modelo. Não se pretende com isto dizer que uma fraca correspondência deste 

tipo significa um erro na matemática, é antes um indicador de que os pressupostos são, em 

princípio, de validade duvidosa. Neste caso, o que deve ser alterado são os próprios 

pressupostos e recomeça-se todo o processo a partir daí. Tratando-se de uma tentativa de 

captar de forma abstrata o mundo real, o sucesso de se elaborar um modelo depende não só do 

conhecimento empírico como da formulação matemática.  

No processo de modelagem, devem ser levados em consideração alguns elementos 

básicos (FOWKES e MAHONY, 1996):  

1. Parâmetros do modelo: são todos os dados conhecidos do processo, utilizados como 

valores de entrada do modelo.  

2. Variáveis de Decisão: são as incógnitas do modelo. Seus valores interferem na 

performance do sistema e o modelo opera como um mecanismo de melhoria dentro de 

um intervalo operacional.  

3. Restrições: estabelecem condicionantes entre as variáveis de decisão e a dinâmica do 

sistema, indicando as limitações e as necessidades a serem atendidas pelo processo a 

ser modelado.  
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4. Função Objetivo: é a representação matemática do objetivo a ser atendido pelo 

modelo. A função objetivo mede a eficiência de cada solução possível.  

Ao contrário do que se possa imaginar, quando se tenta modelar uma natureza 

complexa, na maior parte das vezes é suficiente a informação sobre um pequeno número de 

variáveis, já que estas podem constituir uma base sólida para arquitetar modelos eficazes 

(FOWLER, 1998). Trata-se apenas de escolher as variáveis que sejam os “fatores-chave” que 

controlam, com frequência, uma larga percentagem da ação. É muito mais prático construir 

sobre um modelo já existente, que servirá como base, do que começar do nada. Salvaguarda-

se o perigo de aceitá-lo com demasiada facilidade, sem um espírito crítico, quer em relação 

aos pressupostos admitidos pelo próprio como verdadeiros, quer em relação àqueles 

assumidos por outros antes dele. 

A abstração é uma fase importante para identificar as estruturas de um modelo 

matemático. Em geral, um engenheiro é inicialmente confrontado com um determinado 

assunto ou objetivo. A sua especificação formal pode não ser de todo trivial. Neste ponto 

surge a necessidade de uma descrição clara do problema, juntamente com a indicação objetiva 

de todas as variáveis envolvidas.  

Idealmente, um modelo matemático acaba retornando à sua origem: verifica-se o 

quanto o modelo e a sua análise explicam o fenômeno no qual se está interessado. A curva 

prevista ajusta-se aos dados experimentais? A curva de estabilidade prevista está de acordo 

com os valores determinados experimentalmente? A arte da modelagem matemática reside na 

sua própria consistência. É uma ciência inexata cuja justificativa deriva do fato de que 

pressupostos, aparentemente arbitrários, funcionam. Em última instância, esta é a justificativa 

para um modelo: ajuda a perceber observações experimentais. Não existe o ”modelo único” 

ou o ”modelo correto”; há, no entanto, bons e maus modelos (FOWKES e MAHONY, 1996).  

Em suma, não se pretende que um modelo, independentemente da área em estudo, seja 

uma cópia exata do mundo real, mas sim uma simplificação que revele os processos chave do 

fenômeno em causa, de forma a ser possível perceber e prever novas situações dentro do 

universo em estudo. 

3.3 Modelo conceitual e hipóteses 

O enquadramento teórico e o desenvolvimento analítico do corpo do conhecimento a 

que corresponde o Capítulo 2 desta tese permitiu conhecer os fundamentos que suportam os 

conceitos de imagem, qualidade, valor e lealdade e, nesse contexto, a relevância da satisfação 
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de clientes, assim como a evolução da pesquisa nesse domínio. Foi possível identificar 

relações existentes entre construtos associados com o relacionamento entre o destino turístico 

e os seus clientes e a satisfação e lealdade destes últimos, assim como relações ainda com 

muito por explorar, tais como os determinantes da criação e manutenção de um 

relacionamento num contexto de destino turístico. 

O modelo proposto vai de encontro à revisão de literatura desenvolvida e do 

enquadramento teórico, tendo sido considerados os seguintes critérios de seleção dos 

construtos e variáveis envolvidas neste modelo: 

1. Consistência e relevância dos estudos desenvolvidos ao longo do tempo por 

diversos pesquisadores; 

2. Controvérsia em aberto, cuja investigação permita expandir o conhecimento. 

Do ponto de vista do processo de consumo turístico (Kotler et al., 1996; Williams e 

Buswell, 2003), o comportamento do turista pode ser dividido em três fases: pré, durante e 

após a visitação do destino. Mais especificamente, o comportamento do turista é um termo 

agregado, que inclui a tomada de decisão na pré-visita, a experiência no local, avaliações da 

experiência e intenções comportamentais e comportamentos no pós-visita.  

Tem sido geralmente aceito na literatura que a imagem de destino tem influência sobre 

os comportamentos de turista (Bigne et al., 2001; Chi, 2012; Lee, et al., 2005), incluindo a 

escolha de um destino para visitar, avaliações subsequentes e intenção de comportamento no 

futuro. As avaliações subsequentes incluem a experiência ou a qualidade percebida da viagem 

durante a estada, o valor percebido e a satisfação global, enquanto as intenções 

comportamentais futuras incluem a intenção de voltar e a vontade de recomendar. Estudos 

têm estabelecido os antecedentes e os consequentes entre as percepções dos clientes de 

qualidade de serviço, satisfação do cliente, valor e intenções comportamentais pós-compra. 

(ATHANASSOPOULOS, 2000; BAKER e CROMPTON, 2000; CRONIN et al., 2000; OH, 

2003; PETRICK e BACKMAN, 2002 e ZEITHAML et al., 1996).  

A satisfação do turista provoca um aumento do número de turistas satisfeitos, o desejo 

de revisitar e a intenção de recomendar o destino turístico, que por sua vez promove o seu 

desenvolvimento sustentável, principalmente nas áreas de gestão e marketing. Além disso, a 

satisfação é afetada pela qualidade do serviço (Baker e Crompton, 2000; Cole et al., 2002; 

Cole e Scott, 2004; Lin et al., 2007; Osman et al., 2006), pela a imagem de destino (Bigne et 

al., 2001; Lin et al., 2007) e pelo valor percebido (KASHYAP e BOJANIC, 2000; MURPHY 

et al., 2000; OH, 2003, 2000; PETRICK, 2004; PETRICK e BACKMAN, 2002a, b; 

PETRICK et al., 2001; TAM, 2000).  
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 Alguns estudos ainda argumentam que a medida da satisfação deve ser aferida em 

conjunto com o valor percebido (Oh, 2003 e Woodruff, 1997) e que este desempenha papel de 

moderador entre a qualidade do serviço e satisfação (CARUANA et al., 2000). Envolve os 

benefícios recebidos pelo preço pago (Zeithaml, 1988), sendo um conceito distinto de 

qualidade e de satisfação. Assim, a qualidade percebida, valor e satisfação, todos têm se 

mostrado bons preditores de intenções futuras de comportamento (BAKER e CROMPTON, 

2000; CRONIN et al., 2000; PETRICK, 2004; TAM, 2000).   

Valor, qualidade percebida e satisfação, têm sido reconhecidos como os antecedentes 

das intenções comportamentais (KASHYAP e BOJANIC, 2000; PETRICK, 2004; TAM, 

2000; TIAN-COLE et al., 2002). No entanto, os relacionamentos entre esses antecedentes são 

discutíveis. Com base em pressupostos diferentes, Petrick (2004) classificou o relacionamento 

entre qualidade, valor percebido e satisfação, em três modelos: o modelo de satisfação 

(qualidade → valor → satisfação), o modelo de valor (qualidade → satisfação → valor) e o 

modelo de qualidade (a relação entre satisfação e valor é incerta). O resultado empírico 

mostra a favor do modelo de satisfação. Em outras palavras, valor percebido desempenha um 

papel moderador entre qualidade e satisfação, sendo esta evidência inerente à Caruana et al. 

(2000) e Hellier et al. (2003). Além disso, o valor percebido pode ser um melhor preditor das 

intenções de recompra do que satisfação ou qualidade (CRONIN et al., 2000; OH, 2003).    

Valor percebido tem sido identificado como um antecedente para a satisfação e as 

intenções comportamentais por muitos pesquisadores, entre eles: Cronin et al. (2000); 

Dimitrovic et al. (2009). Cronin et al. (2000) concluíram que a qualidade do serviço afeta 

positivamente o valor percebido. Estudos anteriores têm sugerido que percepções de 

qualidade de serviço afetam os sentimentos de satisfação, que então afetam comportamentos 

de lealdade e pós-compra (ANDERSON e SULLIVAN, 1993; CRONIN e TAYLOR, 2002; 

FORNELL, 1992; OLIVER, 1980; CHOI e CHU, 2001; PETRICK e BACKMAN, 2002 e 

TAM, 2000). 

Vários estudos também sugerem que a relação entre qualidade percebida e satisfação 

do cliente é parcialmente mediada por valor percebido (WANG et al., 2009, JOHNSON et al., 

2001, MURRAY e HOWAT, 2002). Resultados de pesquisas anteriores apoiam a visão de 

que o valor percebido e qualidade são conceitos distintos, ambos afetando diretamente a 

satisfação do turista e que o efeito da qualidade na satisfação é parcialmente mediado pelo 

valor percebido. 

Um modelo estrutural das relações entre satisfação e intenção comportamental é 

amplamente aceito entre os pesquisadores de turismo (COLE et al., 2002; LEE et al., 2007 e 
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LIN et al., 2007). Estes estudos indicaram que a satisfação dos turistas afeta 

significativamente a intenção de comportamento dos turistas. Assim, pesquisas realizadas 

parecem apoiar a ideia de que a satisfação do turista é a variável mediadora em muitos 

modelos comportamentais de turismo (LEE, 2009; LEE et al., 2007 e OSMAN et al., 2006). 

Para o presente estudo, foi adotada a metodologia daqueles autores, que consideraram 

diversos construtos como antecedentes e consequentes da satisfação, porque esta sinalizou 

como a mais completa e de acordo com a realidade atual vivida no contexto do destino 

turístico, tendo sido verificado na revisão de literatura, aqueles construtos que estavam 

relacionados com a satisfação. Os métodos teóricos e empíricos utilizados neste estudo estão 

baseados principalmente sobre aqueles de FORNELL et al. (1996).   

Foram, assim, considerados cinco construtos correlacionados com o destino turístico, 

de modo a operacionalizar o modelo conceitual proposto: 

1- Lealdade: o julgamento do visitante sobre a probabilidade de revisitar o mesmo 

destino ou a disposição de recomendar o destino para outros. 

2- Satisfação geral: a extensão do prazer ou contentamento geral sentido pelo visitante, 

resultante da capacidade da experiência de viagem para satisfazer os desejos dos 

visitantes, expectativas e necessidades em relação à viagem. 

3- Valor percebido: apreciação global, ou seja, o patrimônio líquido da viagem, com 

base na avaliação dos visitantes do que é recebido (benefícios), e do que é dado 

(custos ou sacrifícios).  

4- Qualidade da viagem: avaliação do visitante do padrão de prestação de serviços em 

associação com a experiência da viagem. 

5- Imagem de destino: percepção subjetiva do visitante da realidade do destino. 

O presente modelo de satisfação do turista é mostrado na Figura 3.1. A satisfação do 

turista é o centro de uma cadeia entre as relações causais dos construtos antecedentes da 

satisfação do turista (imagem de destino, qualidade percebida e valor percebido), com seu 

consequente (lealdade do turista). Foram utilizados indicadores reflexivos onde a variável 

latente é definida como uma variável que causa os indicadores observados e suas causadoras 

está fora do modelo. Bollen (1989) afirma que é preferível escolher variáveis observadas que 

sejam correlacionadas com o construto e que as consequências são mínimas, nos casos em que 

há multicolinearidade entre os indicadores reflexivos, pelo fato de que esta estrutura de 

correlação é justificada pela própria natureza da relação entre os indicadores e a variável 

latente. 
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Figura 3.1 - Modelo Conceitual Proposto 
Fonte: Eleborado pelo autor 

 

Existem sete hipóteses de relacionamento entre os construtos onde cada caminho 

representa uma relação casual estabelecida na hipótese adotada, cuja direção do efeito é 

identificada como positiva (+) ou negativa (-). A base teórica desses construtos e suas 

hipóteses são tratadas nas seções seguintes. 

Imagem de Destino 

A avaliação da imagem de destino pode ajudar os gestores, identificando os pontos 

fortes e fracos do seu destino, ajudando a prever intenções comportamentais e fornecer 

percepções críticas para a gestão e desenvolvimento de destinos turísticos (CHEN et al., 

2012). Imagem de destino é normalmente definida como a percepção global dos turistas de 

um determinado destino (Crompton e Fakeye, 1991) ou como seu retrato mental da área 

(GALLARZA et al., 2002). Imagem de destino pode ser considerada multidimensional, sendo 

composta por elementos cognitivos, afetivos e comportamentais (PIKE e RYAN, 2004). 

Pesquisadores têm utilizado a abordagem multiatributos na avaliação de imagem de destino 

(BEERLI e MATTIN, 2004; ECHTNER e RITCHIE, 1993; LIN et al., 2007). Outros 

pesquisadores têm avaliado o destino global por meio de um método de único item (BIGNE et 

al., 2001).  

  Definida como uma representação mental de um indivíduo do conhecimento (crenças), 

sentimentos e percepção global de um determinado destino (Crompton e Fakeye, 1991), a 

imagem de destino desempenha dois papéis importantes no comportamento: (1) para 

influenciar a escolha do destino turístico no processo decisório e (2) para condicionar o 

comportamento pós-tomada de decisão incluindo a participação (na experiência local), 
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avaliação (satisfação) e futuras intenções comportamentais (intenção de revisitar e 

disponibilidade para recomendar) (LEE et al., 2005). A experiência no local pode ser 

representada, principalmente, como a qualidade percebida da viagem baseada na comparação 

entre expectativa e desempenho real.  

No entanto, a influência da imagem de destino depois do comportamento de tomada de 

decisão, tem sido negligenciada em estudos anteriores, exceto para BIGNE et al. (2001) e 

LEE et al. (2005). Seguindo a perspectiva de marketing, Lee et al. (2005) argumentaram que 

os indivíduos com uma imagem de destino seriam favoráveis a perceberem suas experiências 

no local (qualidade de viagem) de forma positiva, o que levaria a maiores níveis de satisfação 

e intenções comportamentais. A imagem de destino é amplamente considerada como um 

aspecto chave das decisões turísticas (BEERLI e MARTIN, 2004; GALLARZA et al., 2002). 

Quando os turistas têm percepções positivas ou impressões de um destino, eles são mais 

propensos a escolher aquele destino (BIRGIT, 2001; ECHTNER e RITCHIE, 1993). Além 

disso, a imagem de destino pode afetar positivamente as experiências no local de recreação, 

satisfação e comportamento futuro (BIGNE et al., 2001). Por outro lado, certas percepções da 

atratividade de um destino de turismo podem levar os turistas a desenvolver um apego ao 

lugar (HOU et al., 2005). 

Estudos empíricos indicam que a imagem de destino afeta positivamente o 

comportamento futuro de turistas (CHEN, 2010; BOSQUE e MARTIN, 2008). Dimitrovic et 

al. (2009) verificaram que a imagem de destino afeta diretamente a qualidade da viagem e, 

indiretamente, o valor percebido, a satisfação e as intenções comportamentais futuras dos 

turistas que visitam destinos turísticos. A literatura de turismo, portanto, indica que a imagem 

de destino é antecedente de satisfação e de comportamento futuro. As três primeiras hipóteses 

seriam:  

H1. Quanto maior for a imagem do destino, maior foi a qualidade percebida da 

viagem. 

H2. Quanto maior for a imagem do destino, maior foi a satisfação geral. 

H3. Quanto maior for a imagem do destino, mais positiva as intenções 

comportamentais futuras.    

A imagem representa o destino mental do viajante e lhe dá um pré-teste do mesmo 

destino (ECHTNER e RITCHIE, 1991). Isto determina as possibilidades de escolha de 

destino. Assim, na presente pesquisa, a imagem do destino foi considerada como 

representação mental, carregada de afeto e cognição sobre um destino turístico. Lin et al. 

(2007) selecionaram medidas de imagem de destino agrupadas em quatro dimensões: marca 
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destino, natureza e cultura, sol e praia e entretenimento. Baloglu e McCleary, (1999); Beerli e 

Martin, (2004) e Etchner e Ritchie, (1993) também analisam a medição da imagem de destino 

com atributos extraídos de estudos anteriores. As questões sobre a imagem do destino neste 

estudo foram concebidas com base nos estudos de Beerli e Martin, (2004) e Lin et al. (2007), 

tendo sido composta por três dimensões, a marca destino (quatro itens), natureza e cultura 

(três itens) e entretenimento (três itens). 

Qualidade Percebida 

Estudos anteriores sugerem que a qualidade do serviço influencia diretamente e de 

forma significativa a satisfação (Caruana et al., 2000 e Baker e Crompton, 2000) e o valor 

percebido (PETRICK e BACKMAN, 2002; ISMAIL e ALLI, 2009). A qualidade do serviço 

tem sido reconhecida como o antecedente de satisfação e intenções comportamentais em um 

ambiente de serviço (COLE e ILLUM, 2006). Além disso, as pesquisas de Bigne et al. (2001) 

e Lee et al. (2005) também verificaram que uma melhor qualidade da viagem pode levar uma 

maior satisfação quanto mais positiva as intenções comportamentais em geral.  

Parasuraman et al. (1994) sugerem que a qualidade é antecedente da satisfação do 

cliente. Uma série de estudos em pesquisa de turismo sinaliza um relacionamento positivo da 

qualidade com a satisfação (BRADY et al., 2005; BAKER e CROMPTON, 2000; MURRAY 

e HOWAT, 2002). Os tópicos de qualidade e satisfação foram provavelmente discutidos mais 

do que quaisquer outras questões de comportamento do consumidor, com a relação positiva 

entre estes dois construtos, sendo confirmados por estudos anteriores (ANDERSON e 

FORNELL, 1994, BAKER e CROMPTON, 2000 e BRADY et al., 2005). Há também 

consenso de que a qualidade percebida exerce influência positiva no valor percebido 

(MURRAY e HOWAT, 2002). As hipóteses quarta e quinta, portanto, seriam:  

H4. Quanto maior a qualidade da viagem, maior a satisfação geral. 

H5. Quanto maior a qualidade da viagem, mais positivo o valor percebido.  

Seguindo essa perspectiva, itens adotados de Brady et al. (2005) e Wang et al. (2005) 

foram utilizados para avaliar a qualidade percebida, incluindo atrações, alimentação e 

alojamento, transporte e meio ambiente local. A medição de qualidade de viagem com 14 

itens que abrangem aspectos de atrativos, acessibilidade, lazer, atividades, os pacotes 

disponíveis, infraestrutura e serviços auxiliares (BUHALIS, 2000).  
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Valor Percebido 

O valor percebido é a avaliação geral do consumidor da utilidade do produto baseado 

em percepções do que é recebido e do que é dado (ZEITHAML, 1988). De acordo com a 

teoria da equidade (Oliver e Swan, 1989), a satisfação do consumidor ocorre quando os 

consumidores recebem mais valor do que eles passam. Assim, o valor percebido pode ser uma 

medida adequada para medir a satisfação. A relação positiva entre valor percebido e 

satisfação do turista também foi identificada na área do turismo (LEE et al., 2007; ISMAIL et 

al., 2009; MURRAY e HOWAT, 2002).  

Nos últimos anos, o valor percebido tem sido enfatizado como objeto de atenção por 

pesquisadores do turismo (KASHYAP e BOJANIC, 2000; MURPHY et al., 2000; OH, 2003; 

PETRICK, 2004; PETRICK e BACKMAN, 2002a, b; TAM, 2000). Alguns estudos 

argumentam que a medida da satisfação deve ser considerada em conjunto com a medida do 

valor percebido (Oh, 2003; Petrick et al., 2001) e que este desempenha o papel de moderador 

entre a qualidade do serviço e a satisfação (CRONIN et al., 2000; PETRICK, 2004; ISMAIL 

et al., 2009).  

A relação entre o valor percebido e a satisfação do cliente tem sido apoiada por muitos 

estudos (LAM, 2004; CRONIN et al, 2000; PETRICK e BACKMAN, 2002). Além disso, o 

valor percebido envolve os benefícios recebidos pelo preço pago (Zeithaml, 1988) e é um 

conceito distinto de qualidade e satisfação. Assim, a qualidade percebida, valor e satisfação, 

têm se mostrado bons preditores de intenções futuras de comportamento (BAKER e 

CROMPTON, 2000; BOJANIC, 1996; CRONIN et al., 2000; PETRICK, 2004; TAM, 2000). 

A sexta hipótese, seria:  

H6. O valor percebido de um destino tem um efeito positivo sobre a satisfação do 

turista. 

De acordo com a teoria da equidade (Oliver e Swan, 1989) e as conclusões de Heskett 

et al. (1997), o valor percebido pode ser medido em termos de preço, tempo e esforço. Estas 

três dimensões também foram empregadas por (Bolton e Drew, 1991) e Lee et al. (2007), 

tendo sido validados empiricamente.  A mensuração do valor percebido com três itens, 

incluindo o valor do tempo, valor monetário e valor de esforço foram utilizados na elaboração 

do construto valor percebido, referendados pelos pesquisadores acima citados.  
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Satisfação do Turista 

 A experiência do turismo é complexa e temporal (KANE e ZINK, 2004). Satisfação 

do turista é uma percepção positiva ou um sentimento que os turistas desenvolvem ou 

adquirem da realização de atividades recreativas e é expressa como o grau de prazer derivado 

de tais experiências (BEARD e RAGHEB, 1980). Satisfação do turista também é importante 

para a gestão do turismo, porque ele influencia a escolha do destino (Cole e Crompton, 2003; 

Kozak e Rimmington, 2000) e de comportamentos futuros (COLE, 2002; COLE e SCOTT, 

2004; ALEGRE e CLADERA, 2009; CHI, 2012; YOON e UYSAL, 2005).  

A satisfação dos consumidores é conceituada como uma avaliação da sua experiência 

de consumo incorporando dimensões afetivas e cognitivas (OLIVER, 2010; WIRTZ e 

BATESON, 1999 e JUN et al., 2001). De acordo com este ponto de vista, três itens foram 

desenvolvidos para medir a satisfação do turismo, envolvendo as dimensões afetiva e 

cognitiva, conforme BIGNE et al. (2001), PETRICK (2004) e TIAN-COLE et al. (2002).  

Lealdade 

Lealdade do consumidor é a intenção dos consumidores ou comportamento real de 

compra repetidamente com determinados produtos (HAWKINS et al., 1995). Nas últimas 

duas décadas, vários pesquisadores têm incorporado o conceito de lealdade do consumidor no 

contexto do turismo (BALOGLUE e BRINBERG, 1988; MAZANEC, 2000). Alguns estudos 

têm indicado que a lealdade do turista é bi-dimensional, incluindo tanto comprometimento 

atitudinal e intenção comportamental de revisitar (BIGNÉ et al., 2001). Outros estudos têm 

identificado a satisfação turística como um dos principais indicadores de lealdade turística 

(BAKER e CROMPTON, 2000; KOZAK e RIMMINGTON, 2000). Ao compreender as 

relações entre as intenções comportamentais futuras e seus determinantes, os gestores de 

destino turístico podem entender mais detalhadamente como criar uma imagem atrativa e 

melhorar seus esforços de marketing para maximizar a utilização dos recursos.  

Repetição de compras e recomendações positiva boca-a-boca refletem a lealdade do 

consumidor, sendo este um dos indicadores mais úteis para a avaliação das estratégias de 

marketing (ENGEL, 2000). Vontade dos consumidores de turismo para recomendá-los e a 

participação positiva boca-a-boca são variáveis frequentemente que indicam o comportamento 

futuro e lealdade do turista (BAKER e CROMPTON, 2000; BIGNE et al., 2001; PETRICK, 

2004; HARRISON-WALKER, 2001; BABIN et al., 2005; BABIN et al., 2005). Além disso, 
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os turistas leais são mais propensos a rever destinos turísticos.  Portanto, a sétima hipótese, 

seria:  

H7 Existe uma relação positiva entre a satisfação e a lealdade para um destino 

turístico. 

 

Intenções de revisitar e vontade de fazer recomendações têm sido amplamente 

utilizadas para inferir lealdade do turista, configurando-se como medidas associadas à 

lealdade (OPPERMANN, 2000; TIAN-COLE, 2002). Três itens (vontade de revisitar, a 

disposição para recomendar a outras pessoas e com boca-a-boca positivo para outros turistas 

potenciais) foram utilizados para medir o comportamento futuro com base nos estudos de 

BAKER e CROMPTON (2000); CHOI (2004); TIAN-COLE et al. (2002); BIGNE et al. 

(2001); BABIN et al. (2005) e PETRICK (2004). 

3.4 Resumo do capítulo 

Neste capítulo, com base na fundamentação da revisão e questões teóricas que exigem 

uma pesquisa mais detalhada, foi apresentado um modelo integrado da satisfação para 

explorar simultaneamente os efeitos das variáveis antecedentes (imagem, qualidade percebida 

e valor percebido) e da variável consequente (lealdade) da satisfação dos clientes para 

explicar a sua formação e os seus resultados num contexto de destino turístico. O novo 

modelo teórico proposto pretende explicar um conjunto de comportamentos e atitudes por 

parte dos turistas em destinos turísticos não diretamente observáveis, envolvendo sete 

hipóteses de investigação relativas às ligações entre os conceitos de imagem, qualidade 

percebida, valor percebido, lealdade e satisfação. Cada conceito teórico revela uma 

capacidade latente, não diretamente observável, tendo sido necessário definir indicadores para 

a sua mensuração. O estudo considerou a satisfação dos turistas como um fator chave na 

indústria do turismo e tentou explicar as relações entre a satisfação e as outras variáveis 

correlatas. Foi possível identificar relações existentes entre construtos associados com o 

relacionamento entre o destino turístico, a satisfação dos clientes e lealdade destes últimos, 

assim como, relações ainda pouco exploradas, tais como: os determinantes da criação e a 

manutenção de um relacionamento neste contexto. Os métodos teóricos e empíricos utilizados 

neste estudo estão baseados principalmente sobre aqueles de FORNELL et al. (1996).   
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Capítulo 4 

Método da pesquisa 

 

 

4.1 Introdução 

Com base na revisão detalhada da literatura, foi desenvolvido um modelo teórico 

explicativo do relacionamento da variável latente satisfação com suas variáveis antecedentes e 

consequentes. A dimensão descritiva do estudo abrangeu duas ações específicas: o 

levantamento de corte transversal para a coleta dos dados e a posterior aplicação da técnica de 

modelagem de equações estruturais para a análise do modelo teórico proposto. O 

levantamento de corte transversal tem sua aplicação reconhecida no campo da pesquisa em 

marketing, envolvendo a coleta de informações sobre a amostra da população em uma 

oportunidade específica (MALHOTRA, 2006). A modelagem de equações estruturais, por 

outro lado, é a técnica estatística mais adequada para analisar as relações entre construtos 

(Derquenne, 2006), tendo sendo utilizada nesta pesquisa, em virtude de suas amplas 

possibilidades analíticas, quais sejam: avaliar a procedência estatística, a magnitude e a 

direção dos diversos caminhos causais de modelos. 

A metodologia adotada contém duas etapas. Inicialmente foi realizado um estudo 

junto aos turistas caracterizados como população alvo e posteriormente, com a informação 

obtida neste estudo, foi ajustado um modelo de satisfação do cliente. O estudo avaliou as 

relações causais entre qualidade, valor, satisfação, lealdade e imagem de destinos turísticos 

do modelo teórico proposto.   

As informações necessárias para a avaliação do modelo proposto foram obtidas por 

meio de questionário auto administrado organizado, segundo as cinco variáveis e as 

diferentes questões ou escalas que as capturam. A definição do questionário como método de 

coleta de dados resulta na especificidade do modelo e da inexistência de fontes secundárias. 

O questionário utilizado contém questões essencialmente destinadas à estimação das cinco 

variáveis latentes do modelo de satisfação (Imagem de Destino, Qualidade Percebida, Valor 

Percebido, Satisfação e Lealdade), incluindo ainda um conjunto de questões adicionais, 
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sobretudo relacionadas com a caracterização dos turistas e a avaliação das suas atitudes, 

relativamente às variáveis referenciadas. 

Foi especificado e ajustado um modelo de satisfação de cliente, sendo constituído 

por dois submodelos: o modelo estrutural, que integra as relações entre as variáveis latentes 

(variáveis não observáveis e medidas indiretamente por meio de um conjunto de variáveis de 

medida) e o modelo de medida, que relaciona as variáveis latentes com as variáveis de 

medida. As cinco variáveis do modelo estrutural são variáveis latentes, não sendo, portanto, 

objeto de observação direta. Deste modo, cada uma destas variáveis tem de ser associada a 

um conjunto de indicadores ou itens (designados por variáveis de medida), obtidos 

diretamente por meio do questionário junto aos turistas.  

Os dados obtidos a partir dos questionários terão seu processamento realizado por 

meio dos softwares SPSS® V.17 e AMOS® V.19. Para sua análise serão utilizadas estatísticas 

descritivas, em um primeiro momento, a fim de conhecer melhor os dados coletados e logo 

depois, análises multivariadas ou, mais especificamente, a Análise Fatorial Confirmatória 

(AFC) e a Modelagem de Equações Estruturais (MEE). 

4.2 Determinação do instrumento e técnica de coleta 

de dados 

Para a informação necessária na validação do modelo proposto foi adotado o 

questionário como método de coleta de dados na pesquisa, o que está de acordo com muitos 

dos estudos analisados na revisão da literatura. O questionário aparece como um meio de 

obter as informações pretendidas, quando existe a necessidade de informação sobre 

comportamentos cuja acessibilidade é difícil por observação direta. Recorre-se ainda a este 

método, para compreender fenômenos que só são acessíveis de uma forma prática pela 

linguagem, como as atitudes, as opiniões, as preferências, as representações e que, só 

raramente, se exprimem de uma forma espontânea.  

Segundo Hill e Hill (2009), o uso de questionários apresenta diversas vantagens, 

nomeadamente: (1) o anonimato, que aumenta a probabilidade de receber respostas que 

representam genuinamente as crenças ou sentimentos do entrevistado; (2) a gestão do tempo 

por parte do inquirido (pensar antes de responder); (3) a uniformidade entre situações de 

medição, pois todos respondem exatamente às mesmas questões e (4) a maior facilidade de 

análise e interpretação dos dados comparativamente com respostas orais. 
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Na elaboração deste questionário foram considerados alguns requisitos julgados 

essenciais para esta pesquisa, nomeadamente a sua clareza e não complexidade, num 

formato, sobretudo de perguntas fechadas, contendo toda a informação necessária para que o 

respondente pudesse completar o inquérito sem a ajuda de terceiros. 

O conteúdo teve como ponto de partida a revisão da literatura e o modelo teórico 

proposto – conforme capítulo anterior – onde se procurou sistematizar a informação por meio 

do levantamento de questões já desenvolvidas e utilizadas em estudos anteriores. O recurso a 

escalas de questões já testadas permite, entre outros, comparar resultados (DILLMAN e 

CHRISTIAN, 2005). A elaboração do questionário respeitou, sempre que possível, a escala 

original e as adaptações realizadas consideraram as indicações de Dillman e Christian 

(2005), que sustentam a possibilidade de adaptação mediante uma de quatro possíveis 

razões: (1) alguns instrumentos são muito longos para serem usados na íntegra; (2) a 

população em estudo é diferente da original; (3) o instrumento necessita de tradução; (4) o 

pesquisador pode ter necessidade de expandir, reorganizar ou elaborar itens ou modificar 

o procedimento de coleta dos dados. 

Por outro lado, a revisão bibliográfica também revelou a necessidade de 

desenvolver uma abordagem alternativa na conceitualização e medição de variáveis como a 

Imagem de Destino, a Qualidade Percebida, o Valor Percebido, a Satisfação e a Lealdade. O 

questionário completa, assim, um processo que se iniciou na revisão da literatura com a 

identificação das principais variáveis do modelo e respectivos componentes, tendo 

passado pela definição de propostas próprias.  

Como na concepção das diferentes questões se valorizou o uso de escalas testadas e 

validadas na literatura, a transposição e validação dos conceitos usados para a realidade 

brasileira, associada à definição de um modelo novo, requeria a necessidade de avaliação, 

tendo sido retificadas por um conjunto de pessoas de reconhecida competência empresarial e 

acadêmica. No intuito de verificar a adequação semântica dos indicadores propostos aos 

construtos que se deseja medir, o modelo teórico foi submetido a uma análise de juízes. Nesse 

sentido, foi definido um painel de quinze consultores especialistas, composto por acadêmicos 

do curso de Turismo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e gestores 

de reconhecida reputação dos principais hotéis e agências de turismo de Natal. 

A definição de um painel de especialistas tinha como objetivo principal a revisão do 

questionário no que diz respeita à linguagem, clareza de conceitos, precisão e aplicabilidade. 

A participação de cada elemento do painel foi operacionalizada por meio da marcação de 

reuniões individuais e suportada por um roteiro de entrevista que compreendia uma análise 
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do questionário (definições, forma, redação, entre outras) bem como das questões mais 

pontuais de adaptação da terminologia usada à realidade brasileira. 

No caso dos participantes da área empresarial, designados por especialistas gestores, a 

marcação da entrevista foi precedida por uma breve explicação do estudo e pelo convite à 

participação no painel de consultores especialistas. Não foi dado qualquer conhecimento 

prévio do conteúdo do questionário bem como do roteiro da entrevista. Além do papel de 

revisor do questionário, pretendia-se igualmente que cada elemento do painel de gestores 

participasse no pré-teste do questionário, que tinha por objetivo assegurar que as expectativas 

da pesquisa seriam atingidas em termos de tempo de preenchimento e de informação obtida. 

Nas reuniões com cada um dos gestores e, após uma breve explicação dos 

objetivos do estudo, foi-lhes inicialmente pedido o preenchimento do questionário como 

se fosse o estudo final. Todos os gestores contatados aceitaram participar, o que permitiu 

um pré-teste do questionário com 8 entrevistados, com um tempo de preenchimento 

médio de 10 minutos. A informação da duração do preenchimento revelou-se fundamental 

em função do número de variáveis em estudo contidas no questionário, compreendendo 

inicialmente um total de 33 questões referentes ao conteúdo do modelo. No final do 

preenchimento, os participantes admitiram que, no primeiro impacto, avaliaram o 

questionário como um pouco extenso, mas que o seu preenchimento tinha se revelado fácil 

e interessante com a fluidez e a interação entre as perguntas e temas.  

Depois do questionário completo, procedeu-se a uma breve conversa exploratória 

sobre o interesse do tema, a dificuldade da tarefa, a atenção exigida, a duração e qual deveria 

ser o nosso público-alvo para o estudo. O painel foi unânime em considerar que, dada a 

natureza das questões, a qual exige uma visão global de destino turístico, a pesquisa deveria 

ser preferencialmente, obtida junto a turistas que estivessem efetuando check out em hotel. A 

única questão reportada no pré-teste relacionava-se com Imagem do Destino Turístico. No 

sentido de auxiliar o respondente foi necessário fazer uma alteração na ordem das questões 

deste construto.   

Os participantes da área acadêmica, designados por especialistas acadêmicos, tiveram 

previamente acesso ao questionário, de forma a aprofundar a sua participação no painel. No 

âmbito do seu conhecimento de especialidade, foi-lhes igualmente solicitado, caso o 

considerassem necessário, a submissão de sugestões de questões ou itens em excesso ou 

faltantes. A fase inicial da entrevista compreendeu uma conversa exploratória sobre as 

questões formuladas, a terminologia usada, as dificuldades de compreensão e o interesse do 

tema. 
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Além da análise global ao questionário, todos os elementos do painel (acadêmicos e 

gestores) responderam a questões de caráter mais preciso, mediante o roteiro de entrevista 

previamente definido. Foram registradas pequenas observações de ordem semântica, que 

foram levadas em consideração na versão final do questionário. Foi ainda sugerida a 

eliminação de uma questão relacionada com a Qualidade Percebida, que estava superposta. 

Como se tratavam de pequenas alterações entendeu-se não existir necessidade de proceder a 

um novo pré-teste.  

O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa caracterizou-se por um 

questionário quantitativo, de questões fechadas, aplicado junto aos turistas que utilizaram os 

serviços oferecidos pelo destino turístico potiguar. Para Malhotra (2006) esse método de 

survey apresenta várias vantagens: primeiro, é fácil de ser aplicado; segundo, os dados 

obtidos são confiáveis porque as respostas são limitadas às alternativas mencionadas; 

terceiro, a codificação, a análise e a interpretação dos dados são relativamente simples. 

 O questionário utilizado possui dois tipos de variáveis: as de caracterização e as 

relativas ao conteúdo da pesquisa. As variáveis relativas ao conteúdo da pesquisa 

compreendem, essencialmente, intenções comportamentais, atitudes e percepções referentes 

ao modelo desenvolvido. As variáveis de caracterização dizem, principalmente, respeito aos 

aspetos demográficos, econômicos, que descrevem de forma geral o turista, ou seja, são as 

questões relativas ao seu perfil. Estas variáveis desempenham um papel fundamental na 

compreensão e na precisão de fenômenos socioeconômicos e geográficos. 

A parte inicial foi preenchida pela equipe de pesquisa no início da entrevista e contém 

11 informações sobre as variáveis de caracterização, ou seja: sexo, estado civil, idade, grau 

de escolaridade, renda familiar média mensal, ocupação principal, cidade onde mora, 

quantidade de viagens que fez ao destino, motivos da viagem, tipo de acompanhante e tempo 

de permanência no destino. Na parte final da entrevista foram expostas as variáveis relativas 

ao conteúdo da pesquisa referentes ao modelo proposto, com as seguintes dimensões: 

Imagem do Destino Turístico (10 itens do questionário), Qualidade dos Produtos e Serviços 

do Destino Turístico (14 itens do questionário), Valor Percebido no Destino Turístico (3 itens 

do questionário), Satisfação no Destino Turístico (3 itens do questionário) e Lealdade ao 

Destino Turístico (3 itens do questionário), totalizando 33 itens do questionário. O 

pesquisado foi convidado a avaliar todos os itens relacionados à sua satisfação. A avaliação 

foi realizada numa escala Likert com variação entre 1 e 10 - onde 1 indicava total discordância 

e 10, concordância integral. A escala foi apresentada ao entrevistado no momento da 

avaliação dos itens. 
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A utilização de métodos de análise adequados às variáveis quantitativas (como MEE) 

com a utilização de escalas Likert, apesar de não possuir propriedades intervalares perfeitas, é 

frequente e alguns estudos de simulações têm demostrado que os resultados obtidos são de 

confiança desde que o número de classes das variáveis ordinais seja elevado (pelo menos 5) e 

que a distribuição das frequências das classes se aproxime de uma distribuição normal 

(CARIFIO e PERLA, 2007; BOLLEN, 1989; DISTEFANO, 2002; CARIFIO e PERLA, 

2008; LOZANO et al., 2008). A opção feita pela escala Likert de dez pontos, onde foram 

associados números para classificar eventos de modo que a distância entre estes esteja 

equiespaçada, bem como a transformação arco seno realizada, tornaram os dados com uma 

aparência homoscedástica, isto é, tendo as variações uniformes que, por sua vez, tenderam a 

recuperar a sua normalidade e a aditividade dos efeitos principais.  

4.3 Determinação da população da pesquisa, tamanho 

da amostra e processo de amostragem 

A pesquisa apresentou caráter explicativo (que, além de registrar, analisar e interpretar 

os fenômenos estudados procura identificar seus fatores determinantes, ou seja, suas causas) 

no que concerne aos seus objetivos, tendo como enfoque analítico o quantitativo. A pesquisa 

foi desenvolvida na Cidade do Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. A população 

alvo do estudo foi constituída por turistas que utilizaram os serviços oferecidos pelo destino 

turístico potiguar e se hospedaram na orla de Ponta Negra e Via Costeira, ou seja, aqueles que 

vêm à cidade com interesse principal em desfrutar do lazer proporcionado pelas atividades 

encontradas e que não tiveram estada superior a doze meses, ou inferior a 24 horas e, 

tampouco, atividade remunerada durante o período de sua permanência (MTur, 2012b). As 

entrevistas foram efetuadas nos principais hotéis da orla de Ponta Negra e Via Costeira 

quando da realização do check out. O processo utilizado para a obtenção da amostra 

necessária para a realização da pesquisa sobre a satisfação dos consumidores foi estruturado 

por meio de um plano amostral com intervalo de confiança de 95% e margem de erro 

máxima de cinco pontos percentuais (5%). 

Para atingir o nível de confiança e a margem de erro tolerável escolhidos, foi 

calculada amostra com base na equação descrita em Larson e Farber (2010). Em síntese, a 

determinação do total de questionários foi feita com base num nível de significância e 

numa margem de erro definidos, a priori, em 5%. Em função do número total de turistas, 
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foi definido um quantitativo de questionários. No total foram necessários 385 questionários 

para esta população infinita (>= 100.000). 

A dimensão da amostra desempenha um papel importante na estimação e 

interpretação dos resultados da modelização. As covariâncias, as estimativas de 

parâmetros e os testes de ajustamento do Qui-quadrado são muito sensíveis à dimensão da 

amostra, a base de estimação do erro de amostragem (BARRETT, 2007). Linhas de 

orientação no sentido de maximizar a dimensão da amostra são atualmente questionadas, 

pois embora seja verdade que as grandes amostras produzem soluções mais estáveis e mais 

facilmente replicáveis, a decisão da dimensão da amostra deve considerar vários fatores 

para assegurar uma solução precisa (BENTLER e DUDGEON, 1996). Uma das tarefas 

críticas é o estabelecimento de linhas de orientação em termos de dimensão mínima da 

amostra (KIM, 2005). 

A discussão da dimensão da amostra deve igualmente considerar a complexidade 

do modelo e as características do modelo de medida. Assim, e a título de exemplo, se 

o modelo considerar cinco ou menos construtos, cada um com três ou mais variáveis 

observáveis, e com item communalities (average variance extracted) na ordem dos 0.6 ou 

superiores, este pode ser adequadamente ajustado com uma amostra de 100-150 elementos. 

Caso as communalities sejam modestas, a dimensão requerida é na ordem de 200. 

Adicionalmente à complexidade e às características do modelo, Tanaka (1987) recomenda 

um aumento da dimensão da amostra nas seguintes circunstâncias: a não normalidade dos 

dados, a utilização de métodos de estimação alternativos e uma percentagem elevada de 

dados em falta (superior a 10%).  

A definição do tamanho da amostra pautou-se também pela regra de cinco observações 

(casos) para cada parâmetro a ser ajustado, proporção referendada pela literatura para 

estatísticas de análise multivariada (JACKSON, 2003). No contexto desta tese, isso 

representou a determinação de um tamanho mínimo de amostra de trezentos e oitenta casos 

(n=76*5=380), considerando as variáveis de todos os construtos imputadas ao modelo em sua 

versão inicial.  

Procurou-se garantir, em suma, que a amostra fosse representativa da população-alvo. 

Isso significa que, a menos de certas pequenas discrepâncias inerentes à aleatoriedade sempre 

presente, em maior ou menor grau, no processo de amostragem, a amostra deve possuir as 

mesmas características básicas da população, no que diz respeito às variáveis que se deseja 

pesquisar. 
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Foi utilizada a técnica de amostragem aleatória sistemática (parte-se dos elementos da 

população-alvo e seleciona-se o primeiro sujeito ao acaso, em seguida, os demais elementos 

da amostra são selecionados em intervalos fixos em relação ao primeiro). A equipe de campo 

abordou turistas que estavam partindo de Natal (em hotéis da orla de Ponta Negra ou da Via 

Costeira - unidades de análise), apresentando-se e explicando os objetivos da pesquisa. Com 

a concordância do entrevistado, a pesquisa era, então, iniciada. O tempo médio de duração 

das entrevistas foi de, aproximadamente, dez minutos; podendo ter atingindo, em alguns 

acasos, o máximo de 15 minutos. A pesquisa de campo (survey), fase descritiva, foi realizada 

entre os meses de Janeiro e Março de 2013 com a aplicação, por equipe treinada pelo 

pesquisador, de questionário constituído por uma série de 33 perguntas de conteúdo e 11 de 

caracterização do respondente.  

Depois de respondidos, os questionários passaram pelos processos de recepção, 

codificação, digitação e depuração. Na recepção, os questionários foram contados e 

verificados seus preenchimentos. Após essa fase, os mesmos foram codificados. Nessa etapa, 

as opções marcadas pelos pesquisados foram transcritas na parte lateral-esquerda do próprio 

questionário com o objetivo de facilitar o processo de digitação dos questionários. Na 

digitação, as informações de cada questionário foram transcritas para o computador e 

arquivadas em um banco de dados do SPSS® - Statistical Package for Social Science (SPSS, 

Inc. 2009).  

Armazenadas, as informações do banco de dados foram verificadas na etapa de 

depuração. A verificação foi realizada por meio de programas específicos, a fim de 

encontrar inconsistências nas informações; inconsistências essas que poderiam ter surgido 

nas etapas de campo, codificação ou digitação. Erros de codificação ou digitação poderiam 

rapidamente ser corrigidos e problemas no campo poderiam ser repassados à pesquisadora 

para correção do problema ou substituição do questionário. Durante os dias que decorreram 

a pesquisa, foram obtidas 456 entrevistas, sendo 420 consideradas validadas (esta 

diferença ocorreu em função do atendimento aos pressupostos do modelo – item 4.4.2.5). 

Da discussão das diferentes orientações relativas à dimensão mínima requerida para 

modelização em equações estruturais, conclui-se que a amostra é  adequada e  representativa 

da população, para a margem de erro e a técnica multivariada utilizada.  
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4.4 Modelagem de equações estruturais 

4.4.1 Introdução 

Os modelos de equações estruturais, modelagem utilizada nesta tese, incluem uma 

série de métodos estatísticos que permitem estimar relações causais, usando um modelo 

teórico, que ligam os conceitos latentes complexos associados com as variáveis de medida. A 

ideia básica é que a complexidade de um sistema pode ser concebida levando em conta todas 

as relações causais entre os conceitos latentes e suas variáveis de medida. A modelagem de 

equações estruturais (MEE) é uma técnica estatística multivariada que permite analisar 

variáveis que não podem ser medidas diretamente, mas que podem ser estimadas por meio de 

indicadores. Dado o poder que esta técnica tem em acomodar diversas situações em um único 

modelo, sua aplicação vem crescendo nas diversas áreas do conhecimento. 

4.4.2 Detalhamento do método desenvolvido 

A noção de metodologia ao longo desse trabalho pressupõe um conjunto de passos 

(fases) formado por subconjuntos (atividades) interligados entre si de forma necessária e 

condicionante. Esta definição permite assumir o conceito de metodologia como o modo 

particular de organizar ou compor as partes de um conjunto de tal forma que as relações que 

mantêm entre si sejam as necessárias e suficientes para garantir a integridade e harmonia 

intrínseca desse conjunto. O desenvolvimento desta pesquisa acontece integrado num 

contexto de destino turístico, a partir do qual são definidos os objetivos e então colocado em 

prática o desenvolvimento das suas atividades (ZWICK et al., 2004). Os resultados obtidos 

têm aplicação direta em atividades turísticas, sendo, então, avaliados de modo a permitir uma 

aprendizagem para ações futuras. 

O desenvolvimento de um sistema integrado de destino turístico é uma tarefa 

complexa, principalmente pela característica não determinística desse tipo de sistema. 

Portanto, é imprescindível o uso de uma metodologia completa e sistemática. Uma 

metodologia costuma ser apresentada como uma série de etapas, com técnicas e notação 

associadas a cada etapa (MATTOZO, 2007). 

A Modelagem de Equações Estruturais, vista como um método de pesquisa e não 

como uma técnica de análise de dados, envolve muitas atividades e decisões, que vão desde a 



89 

 

escolha do referencial teórico a ser utilizado, elaboração do modelo estrutural (que especifica 

a relação entre os conceitos teóricos ou construtos), elaboração do modelo de mensuração 

(especificação dos indicadores para mensurar os construtos ou variáveis latentes – VL – do 

modelo estrutural), que, às vezes, pode envolver a construção de instrumentos para a coleta de 

dados, a coleta de dados propriamente dita, o teste do modelo e finalmente a interpretação dos 

resultados à luz da teoria que tinha sido usada para justificar o modelo. 

Em virtude das diversas abordagens presentes na bibliografia, optou-se por realizar um 

estudo comparativo entre elas, onde foram detectadas algumas similaridades. Porém, 

nenhuma das abordagens adequou-se ao estudo de caso proposto. Consequentemente, é 

proposto um modelo do processo integrando essas diferentes abordagens. A metodologia 

proposta para o desenvolvimento desta pesquisa é recorrente à exploração dos conceitos e 

características preconizadas por BOLLEN (1989), KLINE (2011), SCHUMACKER e 

LOMAX (2004), HAIR et al. (2009) e MARÔCO (2010). 

Apesar de Boolen (1989) ser mais teórico, rico em definições e demonstrações e 

Schumacker e Lomax (2004) e Marôco (2010) serem mais “práticos” do ponto de vista de uso 

do software, observa-se que eles definem, praticamente, as mesmas etapas. Começando pela 

análise fatorial confirmatória (AFC) porque é mais simples que a MEE e também porque na 

avaliação dos resultados, primeiro o modelo de mensuração deveria ser avaliado e depois o 

estrutural. 

As sequências de atividades definidas por Hair et al. (2009) e Kline (2011) são 

semelhantes entre si, mas, diferentemente de Bollen (1989), Schumacker e Lomax (2004) e 

Marôco (2010), eles começam pelo modelo estrutural e não pelo modelo de mensuração. 

Essas diferenças podem ser destacadas da seguinte forma: Boolen (1989) procura definir e 

distinguir AFC e MEE, explicando seu funcionamento; Hair et al. (2009) e Kline (2011) tem 

maior foco em como a pesquisa deveria ser planejada e executada; finalmente, o foco de 

Schumacker e Lomax (2004) e Marôco (2010) estão em como estimar AFC e MEE usando os 

softwares disponíveis. 

A sistematização desses componentes, integrado numa perspectiva turística, permite 

definir uma estratégia para o desenvolvimento de projetos. Esta metodologia possui três fases: 

Estudo Teórico, Modelagem Estrutural e Análise dos Dados (Figura 4.1). A metodologia 

proposta se baseia na revisão teórica realizada com os autores acima referenciados e permitiu 

a identificação dos requisitos a serem cumpridos no desenvolvimento da pesquisa realizada 

para verificação dos objetivos propostos anteriormente.  
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Figura 4.1 - Algoritmo do procedimento de modelagem estrutural. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A fase relativa ao Estudo Teórico está plenamente detalhada no Capítulo 3 desta tese. 

As outras etapas, referentes à Modelagem Estrutural e Análise dos Dados, serão descritas em 

seguida. 

4.4.2.1  A opção pela modelagem de equações estruturais 

Ao introduzir perturbações aleatórias (erros aleatórios) no modelo turístico teórico, a 

descrição matemática exata deste modelo dá lugar a uma descrição estatística das mesmas leis 

e, a partir daí, a análise do modelo tem uma componente estatística expressiva, que se 

manifesta, sobretudo, em termos de estimação e testes de hipóteses. Contudo, não se pode 
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esquecer que este procedimento não é simplesmente a operação típica no tratamento de dados 

experimentais. Os fenômenos turísticos não são, em geral, provenientes da atividade 

experimental. A aplicação direta dos métodos estatísticos clássicos não é adequada, razão pela 

qual o uso destes métodos deve ser adaptado à realidade turística. 

A teoria turística sinaliza que as variáveis associadas a uma determinada abordagem 

variam continua e simultaneamente, razão pela qual cada equação individual a ser considerada 

está, em geral, inserida num sistema de equações, onde cada uma das quais, diz respeito a 

uma parte do turismo que descreve a dependência conjunta dessas variáveis, suscitando 

implicações da existência de outras equações, além da equação central que se pretende 

estudar. 

Deve-se isolar esta equação esquecendo as outras? Deve-se estudar o sistema 

completo, realizando a análise separada de cada equação do sistema ou a análise conjunta de 

todas as equações? Os problemas turísticos são influenciados por interações produzidas por 

muitos agentes e, como tal, parece natural efetuar o estudo conjunto das equações do sistema 

devido à existência de interações entre as equações. Não é adequado estudar cada equação 

isoladamente como se fosse independente das outras. Em vez de equações individuais, deve 

ser considerado o sistema de equações simultâneas. 

Os modelos de equações estruturais (MEE) são modelos estocásticos, onde cada 

equação representa um nexo de causalidade ao invés de uma mera associação empírica. São 

conjuntos de equações lineares, usadas para especificar fenômenos em termos de suas 

variáveis de causa e efeito, sendo caracterizado por um sistema de equações que explicitam 

relações de dependência entre variáveis, assumindo, simultaneamente, a interdependência 

entre equações. Estes modelos são o resultado da evolução e da união da metodologia 

desenvolvidas, essencialmente, na econometria e psicométrica (Kline, 2011) e, mais tarde, 

ampliadas às ciências do comportamento, principalmente após o desenvolvimento do software 

LISREL por JÖRESKOG e SÖRBOM (1996). 

A modelagem de equações estruturais incorpora variáveis não observadas diretamente, 

chamadas de variáveis latentes ou construtos que só podem ser medidas por outras variáveis 

diretamente observáveis, podendo compreender vários tipos de equações. Algumas traduzem 

relações fundamentais entre variáveis relativas ao fenômeno que está sendo modelado. Estas 

relações, chamadas equações estruturais, estabelecem ligações entre variáveis. A 

aleatoriedade do modelo fica contemplada introduzindo nestas equações um termo aditivo 

aleatório, usualmente designado por erro do modelo. Além dessas variáveis, as equações 

estruturais contêm também parâmetros desconhecidos, correspondendo estes últimos aos 



92 

 

coeficientes das diversas variáveis. Estes parâmetros são chamados parâmetros estruturais do 

modelo.  

Os modelos de equações estruturais são formados por modelos estruturais, compostos 

por análise de caminho e modelos de mensuração, que são a análise de variáveis latentes ou 

não observáveis. Descrevem a estrutura das relações entre as variáveis, relações essas que são 

fornecidas pelo modelo teórico proposto. As equações restantes do sistema também traduzem 

ligações entre as variáveis, mas não envolvem termos relativos a erros aleatórios, nem 

parâmetros desconhecidos. Modelos de equações estruturais constituem uma ferramenta 

poderosa de análise, cujo valor real é a utilização simultaneamente de variáveis observadas e 

latentes, constituindo uma técnica eficaz de análise multivariada, sendo particularmente úteis 

nas ciências sociais e do comportamento.  

Por meio do modelo de equações estruturais é possível estimar, simultaneamente, 

várias equações de regressão múltipla. Neste tipo de modelo, é usual que as variáveis 

dependentes assumam, por vezes, o papel de independentes em relações subsequentes, e que 

os seus efeitos variem também em função das variáveis dependentes, evidenciando a natureza 

interdependente do modelo estrutural (HAIR et al., 2009). 

A metodologia quantitativa é composta por uma série de ferramentas estatísticas, cujos 

objetivos podem ser: descrição, previsão ou explicação. Quando o objetivo é o de explicação, 

o pesquisador pode utilizar métodos experimentais, porém, isto pode ser inviabilizado por 

diversos motivos, seja a impossibilidade de manipular as variáveis, isolar o fenômeno da 

influência de outras variáveis e, até mesmo, por questões éticas. Desta forma, métodos não 

experimentais para a análise de relações causais ou inferências causais têm sido propostos, 

vários deles baseados na análise das correlações (ou covariâncias) entre as variáveis. Na 

verdade, não há um método estatístico que “comprove” a causalidade. O que se faz é obter 

modelos causais compatíveis com os dados e procurar identificar a alternativa que tem maior 

apoio da teoria. Shipley (2002, p.3) exemplifica da seguinte maneira: “Como a forma de um 

objeto fixa a forma de sua sombra, os padrões de causa (ação direta e indireta) fixam a 

‘sombra’ correlacional que nós observamos nos dados – tradução livre”. Para esta finalidade, 

um dos métodos que tem se destacado em pesquisas na área de ciências sociais é a 

modelagem em equações estruturais (MEE). 

Por outro lado, embora a existência de correlação entre duas variáveis não implica 

necessariamente na existência de uma relação causal entre ambas, a existência de uma relação 

causal entre duas variáveis implica a existência de correlação. Esta é, em essência, a base dos 

modelos de equações estruturais (BOLLEN, 1989). A modelagem de equações estruturais 
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assume que há um mecanismo subjacente que leva a uma estrutura de covariância teórica 

entre um vetor de variáveis aleatórias. O objetivo é apresentar e testar um modelo que captura 

a essência do mecanismo subjacente. 

As relações causais estabelecidas na hipótese inicial implicam em uma série de 

restrições na matriz de covariância. Se a matriz de covariância variância que produziu os 

dados observados é compatível com as restrições impostas pela hipótese, o modelo pode ser 

adequado. 

A grande vantagem deste tipo de modelo é que permite propor o tipo e a direção das 

relações que deverão ser encontrados entre as diversas variáveis contidas nele, antes de passar 

para estimar os parâmetros que são especificados pelas relações propostas a nível teórico. Por 

esta razão, são também chamados de modelos de confirmação, uma vez que o principal 

interesse é "confirmar", mediante a análise da amostra das relações propostas, a partir da 

teoria explicativa que foi decidida usar como referência. 

Além disso, com estes modelos, dada a interdependência das variáveis é possível 

decompor os efeitos diretos totais em direto e indireto e testar a qualidade do ajuste do 

modelo como um todo. Eles também são muito úteis na comparação de modelos alternativos 

(competidores) que permitem a utilização de variáveis latentes e a consideração do erro de 

medição que, com a variação dos valores dos índices de qualidade de ajustamento, podem 

indicar a existência de modelos alternativos melhores. 

Os principais benefícios do MEE prendem-se com a especificação das relações entre o 

construto teórico e as variáveis observadas que o constituem e a análise das relações diretas e 

indiretas entre os construtos teóricos, sem o enviesamento causado pelos erros de medida 

(GRIGOROUDIS e SISTOS, 2010). Em contrapartida, os pressupostos estatísticos do MEE 

são superiores aos utilizados nos métodos tradicionais, sendo que a violação dos mesmos 

pode pôr em causa a validade dos resultados. 

A essência da metodologia da pesquisa é aumentar a compreensão dos fenômenos por 

meio da combinação de conhecimento teórico com o conhecimento empírico (MARTENS, 

2005). A Modelagem de Equações Estruturais permite atingir este objetivo por: 

1. Considerar os erros de mensuração; 

2. Incorporar variáveis teóricas (não observáveis) e variáveis empíricas (observáveis) na 

análise;  

3. Confrontar a teoria com os dados (teste de hipótese); 

4. Combinar teoria e dados (construção da teoria). 
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Em suma, pode-se dizer que as forças destes modelos são: a capacidade de 

desenvolver convenções que permitem a representação gráfica, a possibilidade de analisar 

efeitos causais entre variáveis, a concatenação de efeitos entre variáveis envolvidas, as 

relações mútuas entre as mesmas, bem como permite avaliar a procedência estatística, a 

magnitude e a direção dos diversos caminhos causais de modelos.  

4.4.2.2 Construção do modelo estrutural  

O modelo desenvolvido, que se encontra com toda sua formulação teórica no Capítulo 

3 desta tese, trata a “satisfação geral do cliente” como sendo o construto central do modelo, 

cujos relacionamentos com seus antecedentes (imagem, qualidade e valor percebidos pelo 

cliente) e consequente (lealdade do cliente) são hipotetizados no modelo. A satisfação geral 

do cliente não pode ser medida diretamente, sendo uma variável latente que requer múltiplos 

indicadores na sua mensuração. 

Com respeito aos antecedentes de satisfação, são preconizados os seguintes 

relacionamentos: a) a imagem que compõem um determinante da satisfação. A suposição do 

modelo é de que imagem do cliente seja positivamente relacionada à qualidade percebida e, 

em decorrência, ao valor percebido; b) supõe-se que a qualidade percebida tenha um efeito 

direto e positivo sobre a satisfação geral dos clientes e um efeito positivo sobre o valor 

percebido; e c) para o construto de valor percebido é predita uma associação positiva entre 

este e a satisfação do cliente. 

Quanto ao consequente da satisfação, o modelo supõe que um aumento da satisfação 

geral do cliente deva aumentar a lealdade do cliente, onde a lealdade está ligada à 

probabilidade de recompra pelo cliente, além de considerar a tolerância ao preço como um 

fator componente.   

4.4.2.3 Especificação geral do modelo  

Um modelo de equações estruturais é formado por duas partes: a primeira é composta 

por relações estruturais envolvendo variáveis latentes, podendo ser exógenas ou endógenas, e 

a segunda é composta por equações de medição que relacionam as variáveis latentes com os 

respectivos indicadores. O modelo de mensuração especifica como as variáveis latentes (ou 

construtos) são medidas em função de variáveis mensuradas (observáveis) e descreve as 

propriedades de mensuração (validade e confiabilidade) das variáveis mensuradas. O modelo 
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estrutural especifica as relações causais tentativas entre as variáveis latentes e descreve os 

efeitos causais e a quantidade de variância explicada.  

Todavia, como cada equação no modelo representa um vínculo causal tentativo em 

vez de mera associação empírica, os parâmetros estruturais não coincidem, em geral, com os 

coeficientes de uma simples análise de regressão entre as variáveis mensuradas. Em vez disso, 

os parâmetros estruturais representam características relativamente separadas, invariantes e 

autônomas do mecanismo que geram as variáveis mensuradas. Para tanto, o método de 

equações estruturais apropria-se nas técnicas estatísticas de análise de regressão e análise de 

variância, porém indo muito além delas. 

Modelos de equações estruturais incorporam erros de medição, como consequência de 

não medir perfeitamente as variáveis latentes por meio de variáveis observadas, quer devido 

aos entrevistados ou ao pesquisador. Pessoas expostas a um questionário podem dar respostas 

imprecisas para as questões levantadas, seja por não querer dizer a verdade, seja por 

ignorância ou outras razões. O pesquisador também contribui para o erro de medida ao tentar 

medir conceitos teóricos, atitudes, comportamentos tais como, opiniões etc., por meio de uma 

série de itens em um questionário.  

As variáveis latentes são variáveis que, pela sua natureza, não são observáveis de 

forma direta, razão pela qual a informação que se tem sobre elas resulta da medição dos seus 

efeitos em outras variáveis (indicadores) que, estas sim, podem ser diretamente observadas. 

Uma variável endógena é aquela cujos valores são determinados conjuntamente com outras 

variáveis dentro do sistema e que, portanto, depende dos valores de outras variáveis do 

modelo. Por outro lado, uma variável exógena é aquela cujos valores são determinados 

exteriormente ao sistema, mas que influência os valores das variáveis endógenas. O modelo 

nada diz sobre o modo como estas variáveis são determinadas. Uma vantagem do modelo de 

equações estruturais é que é possível analisar dados experimentais, não experimentais ou 

ambos simultaneamente.  

De uma maneira geral, um modelo de equações estruturais pode ser representado de 

diferentes maneiras: por um diagrama, matricialmente ou ser escrito por um sistema de 

equações simultâneas. A Figura 4.2, descreve o modelo causal proposto de equações 

estruturais e seus componentes, o qual foi respaldado teoricamente no Capítulo 3 desta tese. 
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Figura 4.2 - Modelo causal desenvolvido. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cujos respectivos componentes são: 

 Variáveis latentes: endógenas q, v, s, l  e a exógena i; 

 Variáveis observadas: endógenas Yq1…Yq14, Yv1…Yv3, Ys1…Ys3, Yl1…Yl3 e exógena 

Xi1..Xi10; 

 Erros de medida: das variáveis endógenas observadas q1..,q14, v1... v3, s1... s3, 

l1...l3 e da variável exógena observada i1...i10; 

 Coeficientes de correlação: , , correlacionados com os erros de medidas; 

 Termos de perturbação: q, v, s, l que incluem os efeitos das variáveis omitidas, os 

erros de medidas Y e a aleatoriedade do processo especificado. A variância no termo 

de erro é denotada por  e a covariância entre os termos de perturbação do i-ésimo e 

do j-ésimo é denotado por ij. 

 Coeficientes de regressão: xi1...xi10, yq1...yq14, yv1...yv3, ys1...ys3, yl1...yl3 que 

relacionam as variáveis latentes com as variáveis observadas; 
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 Coeficientes de regressão : qi, si, li, sq, vq, sv, ls que relacionam as variáveis 

latentes entre si.  

 O modelo teórico proposto mostrado na Figura 4.2, é composto por 4 variáveis 

latentes endógenas (q, v, s, l), 1 variável latente exógena (i) e por 33 variáveis 

observadas ou indicadores (Yq1…Yq14, Yv1…Yv3, Ys1…Ys3, Yl1…Yl3 e Xi1..Xi10). 

A variável latente exógena é medida por meio das variáveis observadas X, enquanto 

que as variáveis latentes endógenos são medidas mediante as variáveis observadas Y. 

Conforme mostrado na Figura 4.2, é normal que as relações causais partam das variáveis 

latentes para as variáveis observadas, sendo estas chamadas indicadores reflexivos. Embora 

seja raro, é possível o caso oposto, isto é, que as variáveis observadas tenham influência sobre 

as variáveis latentes, considerando estes como indicadores agregados estabelecidos a partir de 

indicadores parciais (BAGOZZI, 2007). 

Por outro lado, em função do conceito teórico do modelo não poder ser perfeitamente 

medido por meio das variáveis observadas, ocorrem erros de medidas, sendo estes 

representados por  para as variáveis X e  para as variáveis Y. Similarmente, quando se trata 

de explicar uma variável latente por meio de outras, é produzido um termo de perturbação ou 

erro estrutural , que inclui os efeitos das variáveis desconhecidas, variáveis omitidas no 

modelo, os erros de medida e a aleatoriedade do processo especificado. Como mostrado na 

Figura 4.2, a variável exógena (i) não apresenta nenhum termo de perturbação por ser 

considerada como variável independente.  

Considera-se, também, neste modelo, que o erro de medição i1 está correlacionado 

com o erro de medição i2, que ocorre ocasionalmente. Esta correlação é concebida no 

diagrama de caminhos com a letra grega  e por meio de uma curva entre os dois erros. Da 

mesma forma, considera-se que os termos de perturbação das variáveis q e v apresentam 

uma covariância diferente de 0, sendo representado por vq. 

As setas unidirecionais entre duas variáveis indicam uma influência direta de uma 

variável sobre a outra, sendo os parâmetros associados a cada seta os coeficientes que 

representam a relação entre as variáveis. Cada parâmetro tem dois subíndices, o primeiro 

corresponde a variável de chegada da seta (efeito) e o segundo a variável de saída (causa). Os 

parâmetros que expressam a relação entre as variáveis latentes exógenos e sua medida são 

representados pela letra lamdba com um subíndice X (x), enquanto que os parâmetros entre 

as variáveis latentes endógenos e sua medida são representados da mesma maneira, mas com 

o subíndice Y (y). Do mesmo modo, o parâmetro que representa a relação entre uma variável 
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latente exógena e uma endógena indicada pela letra gama (), e a relação entre duas variáveis 

latentes endógenas é representada pela letra beta (). Finalmente, a covariância entre as 

variáveis exógenas é representada por uma linha curva e a letra Phi (). 

4.4.2.3.1 Modelo estrutural 

Representa uma rede de relacionamentos na forma de um conjunto de equações 

lineares que ligam variáveis latentes endógenas com as variáveis latentes exógenas. O modelo 

estrutural é considerado como uma extensão da regressão, estabelecendo tantas equações 

como variáveis latentes endógenas existentes. Assim, cada construto endógeno é a variável 

dependente da equação e os outros construtos endógenos e exógenos são relacionados com 

variáveis independentes. 

A representação do modelo estrutural na forma de equação matricial é a seguinte: 

 

                                                (4.1) 

 

onde: : é o vetor m x 1 das variáveis latentes endógenas, : é a matriz m x m dos 

coeficientes das variáveis endógenas, : é a matriz m x k dos coeficientes das variáveis 

exógenas, : é o vetor k x 1 de variáveis latentes exógenas e : é o vetor m x 1 dos termos de 

perturbação aleatório. B e Г são as matrizes de coeficientes estruturais, respectivamente, da 

endógena em endógenos e da exógena em endógenos e ζ é o vetor de erros. 

A representação da equação do modelo para a Figura 4.2 é: 

 

휂𝑞 = 𝛾𝑞𝑖 * 𝜉𝑖 + 휁𝑞                                                           (4.2) 

휂𝑣 = 𝛽𝑣𝑞 * 휂𝑞 + 휁𝑣                                            (4.3) 

휂𝑠 = 𝛽𝑠𝑞 * 휂𝑞 + 𝛽𝑠𝑣 * 휂𝑣 + 𝛾𝑠𝑖 * 𝜉𝑖 + 휁𝑠                                   (4.4) 

휂𝑙 = 𝛽𝑙𝑠 * 휂𝑠 +  𝛾𝑙𝑖 * 𝜉𝑖 + 휁𝑙                                  (4.5) 

 

 

Aqui, há apenas quatro variáveis latentes endógenas representadas em quatro equações 

que incluem os termos de perturbação. A variável q, em que a primeira equação é 

independente, sendo as outras três (v, s e l) consideradas dependentes. 

Em forma matricial, o modelo estrutural da Figura 4.2 é 휂 = 𝐵휂 + Γ𝜉 + 휁 
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[

휂𝑞

휂𝑣

휂𝑠

휂𝑙

] = [

0  
𝛽𝑣𝑞

𝛽𝑠𝑞   

0      

0  
0   
𝛽𝑠𝑣  
0      

0 
0  
0  
𝛽𝑙𝑠

    0
    0
    0
    0

] * [

휂𝑞

휂𝑣

휂𝑠

휂𝑙

] + [

𝛾𝑞𝑖

0
𝛾𝑠𝑖

𝛾𝑙𝑖

] ∗  𝜉𝑖 +  [

휁𝑞

휁𝑣

휁𝑠

휁𝑙

]                 

 

Toda esta informação se resume no Quadro 4.1 

 

Quadro 4.1 - Resumo dos componentes estrutural do MEE 
Matiz Dimensões Média  Covariância  Dimensões  Descrição  

η r x 1 0 Cov(η)=E(ηη ,) r x r Fatores Dependentes 

ξ s x 1 0 Ф =E(ξξ 
,
) s x s Fatores Independentes 

Ζ r x 1 0 Ψ =E(ξξ 
,
) r x r Erros nas Equações  

B r x r - - - Efeitos diretos de η sobre η 
Ḃ r x r - - - (I – B) 
Г r x s - - - Efeitos diretos de ξ sobre η 

Fonte: Hoyle, 2012 

4.4.2.3.1 Modelo de medida 

Especifica as variáveis observadas ou indicadores que servirão para medir os conceitos 

teóricos propostos no modelo estrutural. Para colocar no formato de equações do modelo de 

mensuração, se estabelece como indicadores os que são representados no diagrama causal, 

independentemente de que sejam exógenas (X) ou endógenas (Y). Essas equações são: 

 

Y y                                  (4.6) 

X x                                  (4.7) 

 

onde: : é o vetor m x 1 de variáveis latentes endógenas, : é o vetor k x 1 de variáveis 

latentes exógenas, x: é a matriz q x k de coeficientes variáveis exógenas, y: é a matriz p x 

m dos coeficientes das variáveis endógenas, : é o vetor q x 1 de erros de medição para os 

indicadores exógena com matriz de covariância Θδ e : é o vetor p x 1 de erros de medição 

dos indicadores endógenos com matriz de covariância Θε. 

As equações do modelo de medida da Figura 4.2 são: 

Para a variável latente - Qualidade: 

 

Yq1 = λyq1 * ηq + εq1 

Yq2 = λyq2 * ηq + εq2 

Yq3 = λyq3 * ηq + εq3 

Yq4 = λyq4 * ηq + εq4 

Yq5 = λyq5 * ηq + εq5 

Yq6 = λyq6 * ηq + εq6 

Yq7 = λyq7 * ηq + εq7 
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Yq8 = λyq8 * ηq + εq8 

Yq9 = λyq9 * ηq + εq9 

Yq10 = λyq10 * ηq + εq10 

Yq11 = λyq11 * ηq + εq11 

Yq12 = λyq12 * ηq + εq12 

Yq13 = λyq13 * ηq + εq13 

Yq14 = λyq14 * ηq + εq14 

 

Que em formato Matricial é: Yqk = Λyqk ∗ ηq + εqk       onde  k = 1, 2, ..., 14 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yq1

Yq2

Yq3

Yq4

Yq5

Yq6

Yq7

Yq8

Yq9

Yq10

Yq11

Yq12

Yq13

Yq14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
λyq1

λyq2

λyq3

λyq4

λyq5

λyq6

λyq7

λyq8

λyq9

λyq10

λyq11

λyq12

λyq13

λyq14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ηq + 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
εq1

εq2

εq3

εq4

εq5

εq6

εq7

εq8

εq9

εq10

εq11

εq12

εq13

εq14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Para a variável latente - Valor: 

 

Yv1 = λyv1 * ηv + εv1 

Yv2 = λyv2 * ηv + εv2 

Yv3 = λyv3 * ηv + εv3 

 

Que em formato Matricial é: Yvk = Λyvk ∗ ηv + εvk       onde k = 1, 2, 3 

 

[

Yv1

Yv2

Yv3

]  = [

 λyv1

λyv2

λyv3

] * ηv + [

εv1

εv2

εv3

] 

 

Para a variável latente - Satisfação: 

 

Ys1 = λys1 * ηs + εs1 

Ys2 = λys2 * ηs + εs2 

Ys3 = λys3 * ηs + εs3 

 

que em formato Matricial é: Ysk = Λysk ∗ ηs + εsk       onde k= 1, 2, 3 
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[
Ys1

Ys2

Ys3

]  = [

 λys1

λys2

λys3

] * ηv + [

εs1

εs2

εs3

] 

Para a variável latente - Lealdade: 

 

Yl1 = λyl1 * ηl + εl1 

Yl2 = λyl2 * ηl + εl2 

Yl3 = λyl3 * ηl + εl3 

 

Que em formato Matricial é: Ylk = Λylk ∗ ηl + εlk       onde k= 1, 2, 3 

 

[

Yl1

Yl2

Yl3

]  = [

 λyl1

λyl2

λyl3

] * ηl + [

εl1

εl2

εl3

] 

 

Para a variável latente - Imagem: 

 

Xi1 = λxi1 * ηi + εi1 

Xi2 = λxi2 * ηi + εi2 

Xi3 = λxi3 * ηi + εi3 

Xi4 = λxi4 * ηi + εi4 

Xi5 = λxi5 * ηi + εi5 

Xi6 = λxi6 * ηi + εi6 

Xi7 = λxi7 * ηi + εi7 

Xi8 = λxi8 * ηi + εi8 

Xi9 = λxi9 * ηi + εi9 

Xi10 = λxi10 * ηi + εi10 

Que em formato Matricial é: Xik = Λxik ∗ ηi + εik       onde  k = 1, 2, ..., 10 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xi1

Xi2

Xi3

Xi4

Xi5

Xi6

Xi7

Xi8

Xi9

Xi10]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
λxi1

λxi2

λxi1

λxi4

λxi5

λxi6

λxi7

λxi8

λxi9

λxi10]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  * ηi + 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
εi1

εi2

 εi3

εi4

εi5

εi6

εi7

εi8

 εi9

εi10]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Então, um modelo exige a sua completa especificação com 8 matrizes: 4 de 

coeficientes estruturais (B, Г, Λx, Λy) e quatro matrizes de covariância (Φ, Ψ, Θδ, Θε). As 

quatro primeiras são geralmente de forma retangular, enquanto as quatro últimas são sempre 

quadráticas e simétricas. 

Para os modelos de medição, alguns pressupostos são necessários para a sua 

especificação: 
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 As variáveis são medidas em termos de desvios de suas médias: 

E (η) = E (ζ) = 0 

E (ξ) = 0 

E (Y) = E (ε) = 0 

            E (X) = E (δ) = 0 

 As variáveis independentes e os erros são correlacionados entre si, em uma mesma 

equação: 

E (ξζ’)= 0 

E (ηε’)= 0 

E (ξδ’)= 0 

 Entre as equações: 

E (ηδ')= 0 

E (ξε')= 0 

 Erros de diferentes equações são correlacionados entre si: 

E (ζε')= 0  

E (ζδ')= 0   

E (εδ')= 0 

 Os dois últimos pontos são indicativos que existem outros tipos possíveis de relações 

entre as variáveis e os erros do que as previstas por 8 matrizes. Portanto, pode-se verificar 

que: 

1. (𝑛𝑥𝑛) = 𝐸(𝜉𝜉`);  

2. Ψ(𝑚𝑥𝑚) = 𝐸( `);  

3. Θε(𝑝𝑥𝑝) = 𝐸(εε`);  

4. Θδ(𝑞𝑥𝑞) = 𝐸(δδ`). 

 

 Assume-se também que uma variável latente endógena não tem influência direta sobre 

ela mesma, o que leva à diagonal principal da matriz B ser nula. 

 Finalmente, uma última condição é que nenhuma das equações estruturais deve ser 

redundante, ou seja, B deve ser não singular, isto é, B-1 existe e é positiva definida. Isto 

significa que as equações do modelo que expressam as η variáveis das equações devem ser 

independente entre si, o que significa que nenhuma η variável endógena pode ser uma 

combinação linear de outras variáveis endógenas. 
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Estas informações estão resumidas no Quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2 - Resumo dos componentes de medida do MEE 

 
Matiz Dimensões Média  Covariância  Dimensões  Descrição  

η r x 1 0 Cov(η) = E(ηη ,) r x r Fatores Dependentes 
ξ s x 1 0 Ф  = E(ξξ ,) s x s Fatores Independentes 
x q x 1 0 𝛴𝑥𝑥 = E(xx `) q x q Variáveis observadas indep.   
y p x r 0 𝛴𝑦𝑦 = E(yy `) p x p Variáveis observadas depen.   
Λ𝑥 q x s - - - Cargas de x sobre ξ 
Λ𝑦 p x r - - - Cargas de y sobre η 
δ q x 1 0 Θδ = 𝐸(δδ`) q x q Erros de x 
ε q x 1 0 Θε = 𝐸(δδ`) p x p Erros de y 

Fonte: Hoyle, 2012 

 

 

4.4.2.3.3 Efeitos direto, indireto e total 

Em um diagrama de caminhos existem três tipos de efeito: direto, indireto e total. Em 

um modelo geral de equações estruturais, o efeito direto expressa o efeito da relação estrutural 

de um fator ou variável em outro fator ou variável, sem que haja a mediação de um terceiro 

elemento. Seu valor corresponde ao coeficiente estrutural ou à carga fatorial correspondente. 

Portanto, ele pode ser extraído diretamente das matrizes implícitas Β, Γ, Λx, e Λy. 

O efeito de um fator ou variável sobre outro é denominado indireto quando não há 

nenhuma associação direta entre eles e há pelo menos um fator interveniente. Nesse caso, seu 

valor corresponde ao produto das relações (coeficientes estruturais e cargas fatoriais) 

existentes entre os fatores e as variáveis analisadas. Por sua vez, o efeito total de um fator ou 

variável sobre outro corresponde à soma dos efeitos direto e indireto entre esses fatores. Esse 

é o mais relevante dos fatores, pois conjuga todas as influências existentes nas relações 

analisadas.  Podem-se resumir estes efeitos em uma simples equação: 

 

Efeito Total = Efeito Direto + Efeito Indireto                                   (4.8) 

 

A fim de ilustrar estes efeitos, considere o diagrama de caminhos da Figura 4.2. O 

efeito direto de ξi em s é 𝛾𝑠𝑖; o efeito indireto de ξi em s é 𝛾𝑖𝑞𝛽𝑠𝑞
; e o efeito total é 𝛾𝑠𝑖 

+ 𝛾𝑖𝑞𝛽𝑠𝑞
.  É importante entender e compreender cada tipo de efeito a fim de ter uma melhor 

compreensão das relações entre as variáveis que estão no modelo. Bollen (1989) apresenta o 

Quadro 4.3 que sumariza todos os efeitos em um modelo completo. 
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Quadro 4.3 - Fórmulas para o cálculo dos efeitos direto, indireto e total. 

 Efeitos em  

Efeitos de ξ Η Y x 

Direto 

Indireto  

Total 

Г 

(𝐼 − 𝐵)−1 Г – Г 

(𝐼 − 𝐵)−1 Г 

O 

Λ𝑌(𝐼 − 𝐵)−1 Г 

Λ𝑌(𝐼 − 𝐵)−1 Г 

Λ𝑥 

0 

Λ𝑥 

Efeitos de η Η Y x 

Direto 

Indireto  

Total 

B 

(𝐼 − 𝐵)−1 – I – B 

(𝐼 − 𝐵)−1 – I 

Λ𝑌 

Λ𝑌(𝐼 − 𝐵)−1 − Λ𝑌 

Λ𝑌(𝐼 − 𝐵)−1 

0 

0 

0 

Fonte: Bollen, 1989 

 

Uma condição suficiente, mas não necessária, para que todos estes efeitos possam ser 

calculados, é que o valor absoluto do maior autovalor da matriz B seja menor que 1 

(BENTLER e DUDGEON, 1996). 

4.4.2.3.4 Matriz de covariância implícita 

A hipótese fundamental de um modelo de equações estruturais é que a matriz de 

covariância das variáveis observadas é função dos parâmetros do modelo. Se o modelo fosse 

correto e se fossem conhecidos os parâmetros, a matriz de covariância populacional poderia 

ser exatamente reproduzida. A equação abaixo mostra a formalização desta hipótese:  

 

Σ = Σ(Θ),                                                                  (4.9) 

 

onde: Σ é a matriz de covariância populacional de X e Y, e Σ(Θ) é a matriz de covariância 

escrita como função dos parâmetros do modelo. A relação entre Σ e Σ(Θ) é a base para o 

entendimento da identificação, estimação e avaliação do modelo. 

Como Σ(Θ) é a matriz de covariâncias das variáveis observadas, pode-se particioná-la 

tal que: 

𝛴 = (
𝛴𝑦𝑦 𝛴𝑦𝑥

𝛴𝑥𝑦 𝛴𝑥𝑥
) 

e, por meio de manipulações algébricas de matrizes, pode-se escrever Σ(Θ) como função dos 

parâmetros do modelo. Pode ser demonstrado que a matriz de covariância entre as variáveis 

observadas pode ser escrita como uma função dos 8 conjuntos de parâmetros do modelo. As 

demonstrações serão baseadas em manipulações de álgebra matricial e no pressuposto 
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fundamental que especifica que em cada uma das três equações básicas, as variáveis 

independentes não são correlacionadas com os erros. A demonstração geral foi realizada em 

três partes, ou seja, a covariância entre as variáveis exógenas (X), a covariância entre as 

variáveis endógenas (Y) e a covariância entre as variáveis exógenas e endógenas (X e Y). 

 A covariância entre as variáveis exógenas X: 

A matriz de covariância implícita da variável exógena X pode ser escrita como: 

 

(
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑥

)= 𝛴𝑥𝑥 = 𝐸(𝑋𝑋′) 

 

Tendo em conta que X  x   obtém-se: 

 

𝛴𝑥𝑥= E[(Λ𝑥𝜉 + 𝛿)(Λ𝑥𝜉 + 𝛿)′] 

      = E[(Λ𝑥𝜉 + 𝛿)(𝜉′Λ𝑥
′ + 𝛿′)] 

      = E[Λ𝑥𝜉𝜉
′Λ𝑋

′ + 𝛿𝜉′Λ𝑥
′ + Λ𝑥𝜉𝛿

′ + 𝛿𝛿′] 

      = Λ𝑥[𝐸(𝜉𝜉′)]Λ𝑥
′ + [𝐸(𝛿𝜉′)]Λ𝑥

′ + Λ𝑥[𝐸(𝜉𝛿′)] +  𝐸(𝛿𝛿′) 

 

onde: E(’) é a matriz de covariância entre ξ, isto é, ; E(’)  é a matriz de covariância 

entre os erros , isto é, Θg. Além disso, pela hipótese da equação 4.7, os erros  não são 

correlacionados com a variável independente , ou seja, E(’)=0 e E(’)=0. Pode-se 

escrever, portanto:  

Σ𝑥𝑥 = Λ𝑥 Λ𝑋
′ + Θ𝛿 

 

que representa a equação básica da análise fatorial. Desta forma, a matriz de covariância das 

variáveis exógenas X pode ser expressa como uma função de uma parte das oito matrizes de 

parâmetros. 

 A covariância entre as variáveis endógenas Y: 

Prosseguindo de maneira análoga, a matriz de covariância implícita da variável 

endógena Y pode ser escrita como: 
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(
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑦

)= 𝛴𝑦𝑦 = 𝐸(𝑌𝑌′) 

 

Recordando que Y  y   obtém-se: 

 

𝛴𝑦𝑦= E[(Λ𝑦+ )(Λ𝑦+ )′] 

       = E[(Λ𝑦+ )(′Λ𝑦
′ + ′)] 

       = E[Λ𝑦
′Λ𝑦

′ + ′Λ𝑦
′ + Λ𝑦

′ + ′] 

       = Λ𝑦[𝐸(′)]Λ𝑦
′ + [𝐸(′)]Λ𝑦

′ + Λ𝑦[𝐸(′)] +  𝐸(′) 

 

onde: E(’) é a matriz de covariância entre os erros , isto é, Θ. Além disso, pela hipótese 

da Equação 4.6, a variável independente  e os erros  não são correlacionados, ou seja, E 

(’) =0 e E (’) =0. Pode-se escrever, portanto:  

 

Σ𝑦𝑦 = Λ𝑦 𝐸[′]Λ𝑦
′ + Θ 

 

que é inteiramente equivalente à expressão da covariância de X. 

Para a variável , obtém-se: 

 

(
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 

)= 𝛴 = 𝐸(′) 

 

Pela Equação 4.1, sabe-se que η = Bη + Γξ + ζ, a partir do qual, com algumas 

mudanças, obtém-se: 

η = Bη + Γξ + ζ 

(I – B)η =  Γξ + ζ 

η = (I −  B)−1(Γξ +  ζ) 

 

Se o inverso (I - B)-1 existe, ou seja, nenhuma variável  é constituída de uma 

combinação linear de outra variável , as equações do modelo que expressam várias variáveis 

 são independentes unas das outras. Desta forma, é possível inserir esta nova formulação de 

, na expressão da matriz de covariância:  
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𝛴 = 𝐸(′) 

= E{[(𝐼 − 𝐵)−1(Г𝜉 − 휁 )][(𝐼 − 𝐵)−1(Г𝜉 − 휁)]′} 

= E{[(𝐼 − 𝐵)−1(Г𝜉 − 휁 )][(Г𝜉 − 휁)′(𝐼 − 𝐵)−1′
]} 

= E[(𝐼 − 𝐵)−1(Г𝜉 − 휁 )(Г′𝜉′ − 휁′)(𝐼 − 𝐵)−1′
] 

= (𝐼 − 𝐵)−1𝐸[Г𝜉Г′𝜉′ + 휁𝜉′Г′ + Г𝜉휁′ +  휁휁′](𝐼 − 𝐵)−1′
 

= (𝐼 − 𝐵)−1[Г(𝐸(𝜉𝜉′))Г′ + 𝐸(휁𝜉′)Г′ + Г𝐸(𝜉휁′) +  𝐸(휁휁′)](𝐼 − 𝐵)−1′
 

 

Sabendo que E () = matriz de covariância entre  ; E = matriz de 

covariância entre os erros   , e recordando que na Equação 4.1, os erros  são 

independentes das variáveis latentes , então, E  0 e E () = 0, pode-se concluir que: 

 

𝛴 = (𝐼 − 𝐵)−1(Г  Г′ +  ᴪ) (𝐼 − 𝐵)−1′
 

 

Inserindo a nova formulação da matriz de covariância entre  na expressão da matriz 

de covariância entre o Y, obtém-se a notação final da matriz: 

 

𝛴𝑦𝑦 = Λ𝑦 [(𝐼 − 𝐵)−1(Г  Г′ +  ᴪ) (𝐼 − 𝐵)−1′
] Λ𝑦

′ + Θ 

 

 A covariância entre as variáveis endógenas Y e as exógenas X. 

 

Para expressar a matriz de covariância entre X e Y: 

 

(
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 X e Y

)= 𝛴xy = 𝐸(x𝑦′) 

 

que em função das oito matrizes e substituindo os valores de X e Y, resultante da Equação 4.7 

e da Equação 4.6, tem-se o seguinte: 

 

𝛴xy=E [(Λ𝑥 𝜉 +  𝛿)(Λ𝑌 η +  )′ ] 

 

e, depois de algumas manipulações algébricas: 
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𝛴xy= E[(Λ𝑥 𝜉 +  𝛿)(η′ Λ𝑌 
′ + 

′ 
)] 

      = E[Λ𝑥 𝜉η
′Λ𝑌 

′ +  𝛿η′Λ𝑌 
′ + Λ𝑥 𝜉

′ + 𝛿′] 

      = Λ𝑥 𝐸(𝜉η′)Λ𝑌 
′ +  𝐸(𝛿η′)Λ𝑌 

′ + Λ𝑥 𝐸(𝜉′ ) + 𝐸(𝛿′) 

 

Em função do pressuposto de que em cada uma das equações as variáveis 

independentes e os erros não estão correlacionados, e que, além disso, os erros das diferentes 

equações não são correlacionados umas com outras, tem-se: 

 

E(’)=0; E(’)=0 e E(’)=0 

em que: 

𝛴𝑋𝑌 = Λ𝑥 𝐸(𝜉η′)Λ𝑌 
′ 
 

 

Inserindo-se no modelo o valor de , obtém-se: 

 

𝛴xy= Λ𝑥 E[𝜉((𝐼 − 𝐵)−1 (Г𝜉 + 휁))′ ]Λ𝑌 
′ 
 

     = Λ𝑥 E[𝜉((Г𝜉 + 휁)′ (𝐼 − 𝐵)−1 ′ )]Λ𝑌 
′ 
 

     = Λ𝑥 E[𝜉((Г′ 𝜉′ + 휁′ )(𝐼 − 𝐵)−1 ′ )]Λ𝑌 
′ 
 

     = Λ𝑥 E[𝜉(Г′ 𝜉′ (𝐼 − 𝐵)−1 ′ + 휁′ (𝐼 − 𝐵)−1 ′ )]Λ𝑌 
′ 
 

     = Λ𝑥 E[𝜉Г′ 𝜉′ (𝐼 − 𝐵)−1 ′ + 𝜉휁′ (𝐼 − 𝐵)−1 ′ ]Λ𝑌 
′ 
 

     = Λ𝑥 [E(𝜉𝜉′ )Г′ (𝐼 − 𝐵)−1 ′ + 𝐸(𝜉휁′ )(𝐼 − 𝐵)−1 ′ ]Λ𝑌 
′ 
 

 

Finalmente, sabendo que E (’) = matriz de covariância entre  =  e que a Equação 

4.1 assume a ausência de correlação entre a variável independente  e o erro , para os quais 

E (’) = 0, a expressão final da matriz de covariância entre as variáveis observadas X e Y é a 

seguinte:  

𝛴𝑋𝑌 = Λ𝑥 Г′ (𝐼 − 𝐵)−1 ′ Λ𝑌 

′ 
 

 

A expressão apenas indica que, sendo conhecidos determinados parâmetros estruturais 

do modelo, é possível calcular a matriz de covariância entre as variáveis X e Y. Portanto, o 

modelo indica certa matriz de covariância entre as variáveis observadas. 

Embora a demonstração geral tenha sido desenvolvida ao longo de três linhas 

separadas, produzindo três equações finais, o pesquisador normalmente tem disponível, como 
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ponto de partida e base empírica, a matriz de covariância de todas as variáveis observadas, 

sem distinguir entre Y e X. 

É, portanto adequado expressar as três equações: 

 

𝛴𝑥𝑥 = Λ𝑥 Λ𝑥 
′ + Θ𝛿  

𝛴𝑦𝑦 = Λ𝑦 [(𝐼 − 𝐵)−1(ГГ′ + ᴪ)(𝐼 − 𝐵)−1′ 
]Λ𝑌 

′ + Θ  

𝛴𝑥𝑦 = Λ𝑥 Г′ (𝐼 − 𝐵)−1′ 
Λ𝑌 

′ 
 

 

em termos de uma única matriz de covariância entre as variáveis observadas. Esta é a matriz 

esperada, Σ, produzida pelo modelo, a partir da estimativa dos parâmetros. 

 

 

 

 

  𝛴 =    

 

 

 

 

na qual, substituindo certas expressões algébricas acima, tem-se: 

 

𝛴(𝛩) =  (
Λ𝑦 [(𝐼 − 𝐵)−1(Г  Г′ +  ᴪ) (𝐼 − 𝐵)−1′

] Λ𝑦
′ + Θ Λ𝑦 (𝐼 − 𝐵)−1ГΛ𝑥 

′ 

Λ𝑥 Г′ (𝐼 − 𝐵)−1′ 
Λ𝑌 

′ Λ𝑥 Λ𝑥 
′ + Θ𝛿

) 

 

onde: : é a matriz k x k de covariância das variáveis latentes exógenas, : é a matriz m x m 

de covariância dos termos de perturbação, : é a matriz de covariância dos erros de medidas 

 e : é a matriz de covariância de erros de medição . 

A matriz de covariância esperada Σ gerada pelo modelo é comparada com a matriz de 

covariância S observada nos dados, a fim de avaliar o ajuste apropriado do modelo aos dados 

(análise de resíduos). 

Se a diferença S - Σ é excessivo, então o modelo não pode ser considerado compatível 

com os dados, porque a matriz de covariância observada nos dados e a gerada pelo modelo 

estão muito distantes. Se, em vez disso, essa diferença for em função de flutuações 

Covariâncias 

entre y 

Covariâncias entre y e x 
 

(transposta do quadrante inferior 

esquerdo) 

Covariâncias 

entre x e y 
Covariâncias 

entre x 

𝑌1   𝑌2   𝑌3 ……… . 𝑌𝑃           𝑋1  𝑋2   𝑋3 .............. 𝑋𝑞   
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estocásticas, o modelo é adequado e, portanto, não deve ser rejeitado. Na prática, como não se 

conhecem as verdadeiras covariâncias populacionais, resolve-se o sistema S = Σ(Θ) para 

encontrar as estimativas dos parâmetros do modelo, em que S é a matriz de covariância 

amostral usual. 

4.4.2.4 Suposição sobre a distribuição dos dados 

O método de modelagem de equações estruturais está estruturado num conjunto de 

hipóteses fundamentais que nem sempre se verifica na prática, quais sejam: a ausência de 

multicolinearidade, a homoscedasticidade e a normalidade da distribuição dos termos de erros 

e a ausência de auto correlação nos erros. Assim, é imperativo examinar todas as variáveis 

para os fins de avaliação da qualidade do banco de dados. O primeiro problema a resolver é o 

tamanho da amostra, uma vez que é uma das áreas em que existe menos consenso entre os 

pesquisadores.  

Alguns autores (por exemplo, Jackson, 2003) consideram que uma amostra adequada 

deve estar entre 5-10 participantes por parâmetro ajustado. Outros (Kim, 2005 e Bollen, 

1989), sugerem que o tamanho da amostra depende da potência estatística desejada das 

hipóteses nulas a ser avaliada e a complexidade do modelo (quando o modelo é mais 

complexo maior deve ser o tamanho da amostra). Enquanto isso, Jackson (2007) sugere que a 

confiabilidade das medições observadas e o número de indicadores por fator de determinação 

do modelo de ajuste e controle desses fatores, o tamanho mínimo da amostra é de 200, sendo 

recomendado para qualquer MEE. 

Outro aspecto a ser considerado é a multicolinearidade entre variáveis, onde as 

variáveis altamente correlacionadas são consideradas redundantes. A diretriz para ver se há 

multicolinearidade entre variáveis usando correlação bivariada, onde os valores mais elevados 

que 0,85 pode sinalizar problema potencial (GREWAL et al., 2004). Quando duas variáveis 

são altamente correlacionadas, a solução mais prática é remover uma delas do modelo. Os 

investigadores devem também examinar a existência de casos com escore marginais (outliers) 

uni e multivariada. Quando pontuações são extremas em apenas uma variável são chamados 

de outliers univariados, mas quando têm pontuações extremas em mais de uma variável, são 

chamados de outliers multivariados. Gónzalez et al. (2006) apresentam uma exposição clara 

de como lidar com os outliers.  

Finalmente, as estatísticas usadas em MEE assumem que a distribuição multivariada 

deve ser normal. Violar essa suposição é problemática e afeta a precisão dos testes 
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estatísticos. No entanto, a avaliação da distribuição normal multivariada é geralmente 

impraticável, uma vez que envolve a consideração de um número infinito de combinações 

lineares. Os métodos sugeridos para a verificação da normalidade são a analise de Assimetria 

e de Curtose (ANDREASSEN et al., 2006). Na assimetria observa-se o comportamento de 

um arco simples, acima ou abaixo da diagonal referida. A existência de muitos casos 

abaixo da média indica assimetria positiva (arco acima da diagonal), enquanto a 

incidência acentuada de casos acima da média indica assimetria negativa (arco abaixo da 

diagonal). Já a curtose diz respeito ao grau de achatamento da parte central da distribuição; 

foi positiva ao exibir acentuada concentração de casos em torno da média; negativa, 

quando exibir um desenho “achatado”, indicando a presença de muitos casos nas caudas.   

Uma solução para este problema consiste em examinar a distribuição de cada variável 

observada. Para determinar se existe normalidade univariada, o investigador deve examinar a 

assimetria e a curtose de cada variável observada, onde valores entre -1,00 e 1,00 são 

considerados excelentes, enquanto que valores inferiores a 1,60 podem ser adequados 

(NORUSIS, 2004). Um método que melhora a distribuição normal é a transformação nos 

dados originais. Os métodos mais comuns são a transformação arco seno, raiz quadrada, 

logaritmo, e o inverso. Excluir ou alterar os outliers uni ou multivariada, pode atenuar a 

distribuição dos dados. 

4.4.2.5 Identificação do modelo  

Existem, nos modelos de equações estruturais, três tipos de parâmetros: livre, fixo e 

restrito. Os livres, que devem ser calculados no processo, são os seguintes: as variâncias que 

correspondem às variáveis independentes, as covariâncias entre as variáveis independentes, 

todos os coeficientes que conectam as variáveis latentes com suas respectivas variáveis 

observadas, os que ligam as latentes com as latentes e as que conectam as observadas com as 

observadas. Nos fixos, é atribuído um valor constante, não sendo os parâmetros calculados no 

modelo. Os restritos são aqueles em que se expressa uma conjectura sobre seus valores. 

Essencialmente, esta presunção é estabelecida em termos de uma hipótese, razão pela qual se 

igualha a um valor particular (zero, por exemplo), ou se assume que são iguais a um ou outro 

parâmetro do modelo. 

Um modelo é dito identificado, se os parâmetros do modelo completo (modelo 

estrutural e modelo de medição, em conjunto) podem ser calculados a partir dos elementos da 

matriz de covariância das variáveis observadas. Quando se combinam o modelo estrutural e o 
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de medida em um só, pode-se agregar um novo conjunto de condições para identificar o 

modelo de equações estruturais. 

Em primeiro lugar, define-se a métrica das variáveis latentes exógenas, colocando uma 

carga de 1,0 em cada coluna da matriz x, ou colocando 1,0 sobre os elementos da diagonal 

da matriz . Do mesmo modo, se fixa a métrica das variáveis latentes endógenas, colocando 

uma carga de 1,0 em cada coluna da matriz y. Depois de ter determinado a métrica das 

variáveis latentes pode ser considerado um conjunto de regras que servem para identificar os 

modelos de equações estruturais. 

A primeira é a regra de contagem. Ela indica o número total de variáveis s = p + q, 

sendo p as variáveis endógenas e q as exógenas. Em seguida, ½ s (s +1) é o número de 

elementos não redundantes em ∑. Além disso, considerando o número total de parâmetros a 

ser ajustado no modelo como t, então, para permitir a identificação do modelo deve ter a 

seguinte condição necessária t  ½ s (s +1). 

 Se tiver a igualdade, dizemos que o modelo é identificado. 

 Se t é menor que ½ s (s +1), diz-se que o modelo é sobre identificado. 

 Se t é maior do que ½ s (s +1), então, o modelo não é identificado. 

Outro método de identificação é a regra de duas etapas. Esta regra trata os modelos de 

equações estruturais, como modelos de análise fatorial restrito. A primeira coisa a fazer é 

reparametrizar o modelo como um modelo de equações estruturais de análise fatorial 

confirmatória. Sendo assim, os elementos contidos em , podem ser deslocados para os 

elementos  e . Em seguida, deve-se avaliar este modelo de análise fatorial confirmatória 

com os requisitos necessários, para ver se o modelo é identificado, para as quais, o modelo de 

análise fatorial confirmatória deve satisfazer duas condições (BAMBER e SANTEN, 2000):  

(1) O número de parâmetros livres seja inferior ou igual ao número de elementos da 

matriz de covariância (isto é, os graus de liberdade sejam maiores ou igual a 0); 

(2) Cada variável latente, incluindo os erros de medida e fatores, deve ser dimensionada. 

O segundo passo consiste em tratar o modelo estrutural como se fosse entre variáveis 

observadas. Se o modelo de variáveis observadas é recursivo, então o modelo estrutural está 

identificado. Caso contrário, se o modelo observado não é recursivo, então se deve reavaliar o 

modelo estrutural com os requisitos de identificação. 
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4.4.2.6 Estimativa do modelo  

           Assumindo que o modelo é identificado, o próximo passo é realizar a estimativa do 

modelo de equações estruturais. Para estimar os parâmetros do modelo deve ser decidida a 

forma de entrada dos dados. Os modelos de equações estruturais podem usar como dados 

iniciais, a matriz de covariância ou a matriz de correlação das variáveis observadas. 

Tradicionalmente os modelos de equações estruturais têm sido formulados para usar a matriz 

de covariância, no entanto, é possível também usar a matriz de correlações. 

A utilização da matriz de covariância tem a vantagem de proporcionar comparações 

válidas entre diferentes populações e amostras, porque os coeficientes ajustados conservam a 

unidade de medida dos indicadores. Toda a teoria estatística clássica de modelagem de 

equações estruturais é baseada nas propriedades de distribuição dos elementos da matriz de 

covariância, de modo que, se for utilizada a matriz de correlação, que tem uma distribuição 

diferente, pode causar problemas, tais como, a obtenção de erros padrão enganosos. No 

entanto, existem certos pacotes estatísticos que são programados para fornecer erros padrão 

corretos, independentemente de se usar uma ou outra matriz, o que elimina este problema. 

Além disso, a utilização da matriz de covariância tem um pequeno problema na 

interpretação dos resultados: os coeficientes devem ser interpretados em termos de unidades 

de medida para os construtos. No entanto, esta dificuldade é corrigida com a obtenção 

subsequente dos coeficientes padronizados. 

A utilização da matriz de correlação reside no fato de que ele tem um conjunto comum 

de variação entre -1 e +1, o que torna possível a comparação direta dos coeficientes dentro de 

um modelo. O uso dessa matriz é indicado apenas quando se pretende entender o padrão das 

relações entre conceitos teóricos estabelecidos, mas não como prova rigorosa da teoria. Nestes 

casos, deve ser tomado cuidado ao generalizar os resultados para outras situações, posto que 

os parâmetros obtidos pela matriz de correlação, embora correta, não apresentam um teste 

adequado de significância por produzir inadequados erros padrão, a não ser que se use um 

pacote de software que elimine este inconveniente. Portanto, é aconselhável utilizar a matriz 

de covariância e, em seguida, obter as soluções padronizadas para facilitar a interpretação dos 

resultados. 

Em função dos objetivos imputados a presente tese e, levando em consideração as 

observações acima referendadas, optou-se pelo uso da matriz de covariância como matriz de 

entrada de dados. É importante salientar que sua formatação deu-se posteriormente aos 

procedimentos de preparação e análise dos dados descritos no item 4.3.1. 
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Considerado as Equações (4.1), (4.6) e (4.7) que são os submodelos estruturais e de 

medida que formam um modelo de equações estruturais e o vetor de parâmetros, denominado 

, que contém os parâmetros descritos anteriormente:  = (y, x, , , , , , ), 

tem-se como objetivo obter estimativas do vetor de parâmetros , denotado como ̂, que 

minimiza a função de discrepância 𝐹(𝑆, Σ̂), onde Σ̂ = Σ(̂) é a matriz de covariância das 

estimativas do modelo chamado de matriz de covariância ajustada. A função 𝐹(𝑆, Σ̂) é um 

escalar que mede a discrepância (distância) entre a matriz de covariância da amostra S e a 

matriz de covariância ajustada Σ̂ e pode ser caracterizada pelas seguintes propriedades 

(BOLLEN, 1989):  

 

1. 𝐹(𝑆, Σ̂)   0, 

2. 𝐹(𝑆, Σ̂) = 0, se e somente se Σ̂  S, 

3. 𝐹(𝑆, Σ̂) é uma função contínua em S e Σ̂. 

 

Esta função de ajustamento é dada pela seguinte expressão: 

 

F = [S –  Σ(Ω)]′W−1[𝑆 − Σ(Ω)]                                               (4.10) 

 

onde: S é a matriz de covariância da amostra,  () é a matriz de covariância prevista pelo 

modelo e W é uma matriz de pesos que pode assumir diferentes formas, dependendo da 

distribuição das variáveis observadas. 

Assumindo que a distribuição de amostra dessas variáveis é uma normal multivariada, 

então a função de ajuste tem a seguinte forma: 

 

𝐹𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 = 2−1tr[(S –  Σ(Ω))𝑊2]
2                                            (4.11) 

 

onde: S é a matriz de covariância da amostra,  () é a matriz de covariância prevista pelo 

modelo e W2 é uma matriz que pode tomar formas diferentes dependendo do tipo de método 

de estimativa que seja escolhido (DIJKSTRA, 1983): 

 W2 = -1: Máxima Verossimilhança, 

 W2 = S-1: Mínimos Quadrados Generalizados, 

 W2 = I: Mínimos Quadrados Ponderados. 
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O ajuste dos modelos baseados em estruturas de covariâncias que descrevem as 

covariâncias das variáveis observadas envolve a minimização das diferenças entre as matrizes 

de variâncias e covariâncias observadas e previstas. Um algoritmo de ajuste iterativo é 

utilizado para estimar os parâmetros simultaneamente. O algoritmo começa a partir de um 

conjunto inicial de valores dos parâmetros que estão sendo ajustados e então os ajusta após 

sucessivas iterações, até que uma medida escalar de discrepância entre os valores observados 

e os previstos seja minimizada. 

4.4.2.6.1 Método de máxima verossimilhança – MLE 

O método de máxima verossimilhança foi originalmente proposto como um método de 

estimativa para modelos econométricos de equações simultâneas. Então, Jöreskog 

desenvolveu a estimativa de máxima verossimilhança para modelos de equações estruturais. 

Seja p o número de variáveis endógenas e q o número de variáveis exógenas do 

modelo de equações estruturais, então ele pode representar um modelo de equações estrutural 

completo conforme as Equações (4.1), (4.6) e (4.7).  

Considera-se, inicialmente, o vetor z das respostas observadas (que contém X e Y) 

com base numa amostra de n = N-1 observações com a correspondente matriz de covariância 

da amostra S, que calcula a matriz de covariância da população . A estimativa utilizando o 

método de máxima verossimilhança assume que as observações são derivadas a partir de uma 

população que segue uma distribuição normal multivariada. A função de densidade normal de 

z pode ser denotada por: 

 

𝑓(𝑧) =  (2𝜋)
−(𝑝+𝑞)

2 |𝛴|1 2⁄ exp [−
1

2
𝑧′𝛴−1𝑧]

 
(4.12) 

 

Esta função de densidade normal descreve a distribuição para cada observação na 

amostra. Assumindo que as N observações são independentes entre si, a função densidade 

conjunta pode ser escrita como o produto das densidades individuais (multivariadas): 

 

𝑓(𝑧1, 𝑧2, … . , 𝑧𝑁) =  𝑓(𝑧1)𝑓(𝑧2)…𝑓(𝑧𝑁) (4.13) 

 

Se a Equação (4.12) representa a função de densidade normal para uma única amostra, 

então o produto dado na Equação (4.13) pode ser escrito como: 
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𝐿(𝛺) = (2𝜋)
−𝑁(𝑝+𝑞)

2 |𝛴(𝛺)|−𝑁 2⁄ exp [−
1

2
𝑧𝑖𝛴

−1(𝛺)𝑧𝑖]
 

(4.14) 

 

onde L é definida como verossimilhança. 

A fim de simplificar e sem perda de generalidade, é preferível tomar o logaritmo da 

Equação (4.14), resultando no log de verossimilhança: 

 

𝑙𝑜𝑔𝐿(𝛺) =
−𝑁(𝑝 + 𝑞)

2
log(2𝜋) − (

𝑁

2
) log |𝛴(𝛺)| − (

𝑁

2
) tr[T𝛴−1(𝛺)]

 
(4.15) 

 

O último termo na Equação (4.15), que é o termo contido no colchete da Equação 

(4.14), é um escalar, e o traço de um escalar é o próprio escalar. Portanto, se referindo ao 

último termo na Equação (4.14) têm-se:  

−(
1

2
) ∑𝑧𝑖

𝑁

𝑖=1

𝛴−1(𝛺)𝑧𝑖 = −(
1

2
)∑𝑡𝑟

𝑁

𝑖=1

[𝑧𝑖𝛴(𝛺)𝑧𝑖].
 

 

Multiplicando e dividindo por N, e sabendo que tr (ABC) = tr (CAB) temos: 

 

−(
1

2
)∑𝑡𝑟[𝑧𝑖

′𝛴(𝛺)

𝑁

𝑖=1

𝑧𝑖] = −(
𝑁

2
)∑𝑡𝑟

𝑁

𝑖=1

[𝑁−1𝑧𝑖
′𝑧𝑖𝛴

−1(𝛺)] = −(
𝑁

2
) 𝑡𝑟[T𝛴−1(𝛺)].

 

 

onde  é a matriz de covariância de amostra baseada em N, em vez de n = N-1. 

O passo seguinte é maximizar a Equação (4.15) com respeito aos parâmetros do 

modelo. Para maximizar o log de verossimilhança na Equação (4.15) se obtêm primeiramente 

as derivadas parciais com respeito aos parâmetros do modelo, se iguala as derivadas a zero e, 

a partir daí, se resolve. 

A Equação (4.15) contém o termo constante −𝑁(𝑝 + 𝑞) /2log (2𝜋), o qual não tem os 

parâmetros do modelo (tem derivada zero), portanto, pode ser ignorada, não tendo 

consequências, quando as derivadas são obtidas. Nota-se também que a diferença entre  

(com base em N) e a estimativa usual não tendenciosa de S (com base em n = N-1) é 

insignificante em grandes amostras. Então se pode reescrever a Equação (4.15) como se 

segue: 

𝑙𝑜𝑔𝐿(𝛺) = −
𝑁

2
{log|𝛴(𝛺)|+ tr[S𝛴−1(𝛺)]}

 
       (4.16) 
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O inconveniente que se tem na equação (4.16) é que ela não tem a propriedade da 

função discrepância como descrito acima. Por exemplo, se S =  então o segundo termo à 

direita da Equação (4.16) foi uma matriz identidade de ordem p + q e o traço foi igual a p + q. 

No entanto, se a Equação (4.16) tem a propriedade da função de discrepância, a diferença 

entre o primeiro e o segundo termo não foi igual a zero como seria necessário neste caso. Para 

tornar a Equação (4.16) com a propriedade da função de discrepância é requerido aumentar os 

termos que não dependem dos parâmetros do modelo e, portanto, não estão envolvidos na 

diferenciação. Inicialmente, o termo - (N/2) pode ser removido, minimizando assim a função 

antes de maximizá-la. Logo, se aumentam os termos que não dependem do modelo dos 

parâmetros. Assim:  

 

𝐹𝑀𝑉 = log|𝛴(𝛺)|+ tr[S𝛴−1(𝛺)] − log|𝑆| − 𝑠       (4.17) 

 

onde s é o número total de variáveis X e Y, isto é, s = p + q. Pode ser visto que, se o modelo 

se adapta perfeitamente, o primeiro e o terceiro termos somam zero, e o segundo e quarto 

termos também somam zero, consequentemente, a Equação (4.17) é uma função ajustada. 

Também pode ser obtida a matriz de covariância dos ajustadores com o fim de 

conseguir estimativas do modelo de parâmetros. Seja  o vetor r x 1 do modelo de parâmetros 

ajustados, então, a matriz de covariância assintótica de  pode ser escrita como (BOLLEN, 

1989): 

𝑎𝑐𝑜𝑣(𝛺) = {−𝐸 [
Ə2𝑙𝑜𝑔𝐿(𝛺)

Ə𝛺Ə𝛺′ ]}
−1                                            (4.18) 

 

onde a expressão dentro do colchete é chamada de matriz de Informação de Fisher, denotada 

como . A partir daqui, pode-se obter os erros padrão, tomando a raiz quadrada dos 

elementos da diagonal da matriz de covariância assintótica dos ajustadores (ENDERS, 2001). 

Os ajustadores de máxima verossimilhança não são tendenciosos, isto é, se for 

extraído um número infinito de amostras de cem ou mais casos e for calculado cada vez o 

valor dessas estimativas, o valor médio destes tenderia para os valores da população. Além 

disso, para amostras suficientemente grandes, o método de estimativa por máxima 

verossimilhança fornece ajustadores eficientes, isto é, se após a obtenção de todas estas 

amostras, for calculado o desvio padrão dos valores, foi alcançado um valor mínimo em 

comparação com o obtido com outros métodos. 
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O inconveniente da função de máxima verossimilhança é a sua sensibilidade ao 

tamanho da amostra, de modo que à medida que a amostra vai aumentando, a função torna-se 

mais sensível para detectar diferenças entre os dados. O tamanho da amostra ideal para a 

aplicação desta técnica é em torno de 200. Quando uma amostra é grande (mais de 400), 

mesmo os modelos que se ajustam bem aos dados, irão apresentar diferenças significativas 

entre a matriz de dados original e a matriz estimada (MARSH et al., 1988). 

4.4.2.6.2 Método dos mínimos quadrados generalizados - GLS  

Assim como o método de estimativa de máxima verossimilhança, este método 

proporciona ajustadores não tendenciosos e eficientes dos parâmetros do modelo. Para 

amostras de pequenas dimensões estes ajustadores têm um viés próximo de zero. 

 Novamente, considera-se que os dados têm uma distribuição normal multivariada. A 

forma geral para a função de ajustamento dos mínimos quadrados generalizados (GLS) é 

escrito como:  

𝐹𝐺𝐿𝑆 = [𝑆 − 𝛴(𝛺)]′𝑊−1[𝑆 − 𝛴(𝛺)],                                        (4.19) 

 

onde W-1 é uma matriz de peso que pondera os desvios S -   em termos das suas 

variâncias e covariâncias com outros elementos. 

O método de estimação dos mínimos quadrados ponderados (ADF) é considerado 

internamente na estimativa da GLS. Na estimativa do ADF é importante escolher a matriz de 

ponderação W-1. Podem ser consideradas duas opções para W. A primeira é W-1 , a matriz 

identidade. Usando esta opção, o ADF se reduz a mínimos quadrados não ponderados (ULS). 

O ULS funciona de forma semelhante ao de mínimos quadrados ordinários, sendo ignorado o 

potencial para os erros de heteroelasticidade. Além disso, embora o ULS seja conhecido por 

produzir estimativas imparciais sobre o modelo de parâmetros, não se torna a estimativa mais 

eficiente. 

Para corrigir o problema que se tem com o ULS, se pode escolher W-1 S-1. Esta é a 

opção mais comum para W-1. Com W-1 S-1, a função de ajuste do GLS pode ser escrita: 

 

𝐹𝐺𝐿𝑆 =
1

2
𝑡𝑟[𝑆−1(𝑆 − 𝛴)]2 = 

1

2
𝑡𝑟(𝐼 − 𝑆−1𝛴)2                                 (4.20) 

Sob a suposição de normalidade multivariada, a função de ajuste do GLS tem as 

mesmas propriedades assintóticas do MLE, isto é, o ajustador GLS é assintoticamente normal 

e assintoticamente eficiente. 
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4.4.2.6.3 Método dos mínimos quadrados não ponderados - ULS  

Esta é outra alternativa que existe para a função de discrepância, apesar de ser 

relativamente pouco utilizada. O procedimento de estimação por mínimos quadrados não 

ponderados (ULS) apresenta a seguinte função de ajuste: 

 

𝐹𝑈𝐿𝑆 =
1

2
𝑡𝑟[(𝑆𝛴)2]                                                   (4.21) 

 

Neste caso se minimiza a soma dos quadrados de cada elemento na matriz de resíduos 

(S - ), ponderando implicitamente todos os elementos desta matriz como tendo as mesmas 

variâncias e covariâncias com outros elementos, uma vez que W2 = I. Isso difere da FMLE e 

FGLS em que estas estimativas ponderam os elementos da matriz residuais de acordo com suas 

variâncias e covariâncias com outros elementos, ou seja, usando -1 ou seu ajustador 

consistente S-1. Portanto, o nível de exigência quanto à multinormalidade da distribuição das 

amostras é significativamente mais baixo do que para FMLE e FGLS, significando que as 

estimativas assim obtidas não são muito eficientes.  

Além disso, deve-se notar que este procedimento de estimativa é dependente da escala 

de medida, modificando seus valores do tipo de matriz entrada (covariância ou de correlação). 

No entanto, esta função de ajustamento tem a vantagem da facilidade de cálculo e da 

compreensão intuitiva.  

Quando os dados da amostra não seguem uma distribuição normal multivariada, a 

teoria e os estudos de simulação realizados tem demonstrado que existe uma tendência da 

estatística do χ2 (MLE ou GLS) e dos erros padrões de estimativas dos parâmetros, de não 

afetarem as suas próprias estimativas dos parâmetros, aos quais são altamente consistentes. 

Portanto, antes de escolher o método de estimativa, deve ser analisada a distribuição amostral 

das variáveis observadas, estudando as características do multinormalidade, assimetria e 

curtose, por meio de uma série de testes e dos coeficientes disponíveis para este fim, como o 

coeficiente normalidade de Mardia (1970) ou os testes de assimetria e curtose multivariadas 

que são fornecidos por alguns programas estatísticos. 

4.4.2.6.4 Método dos mínimos quadrados ponderados – ADF 

A função de ajustamento de acordo com o método de estimativa por mínimos 

quadrados ponderados (ADF) é: 
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𝐹𝐴𝐷𝐹 = [𝑆 − 𝛴(𝛺) ]′𝑊−1[𝑆 − 𝛴(𝛺)]                                         (4.22) 

 

Desta forma, se obtém estimativas dos parâmetros minimizando a soma ponderada das 

diferenças entre as covariâncias das variáveis observadas e previstas pelo modelo, ou 

equivalentemente, a função de ADF é expressa como a soma ponderada dos quadrados dos 

resíduos, sendo a matriz de ponderação W, a matriz de covariância dos resíduos. 

Esta expressão é igual à função de discrepância geral descrita anteriormente, que sob 

os pressupostos da multinormalidade derivadas das funções FMLE, FGLS e FULS descritas 

anteriormente, sendo apenas casos específicos da própria FADF. 

Esta função fornece uma série de vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, pode 

ser salientado que são mínimas as suposições sobre a distribuição amostral das variáveis 

observadas e, portanto, também denominada como funções de discrepância assintoticamente 

livre de distribuição, e fornece estimativas eficientes dos parâmetros. 

A principal desvantagem da FADF é que, por ter uma forma de distribuição 

assintoticamente livre, é necessário inverter a matriz W, que se torna complicado como o 

aumento do número das variáveis observadas (por exemplo, no caso de existirem doze 

variáveis observadas, a matriz a ser invertida seria da ordem 78 x 78). Além disso, outro 

problema importante é que esta abordagem requer que o tamanho da amostra seja 

suficientemente grande para que a função de ajuste possa convergir e dar uma solução ótima, 

de modo que, se a amostra é pequena o referido método de estimativa não foi realizado. 

No desenvolvimento da função FMLE, a distribuição normal multivariada das variáveis 

observadas é considerada como sendo verdadeira; quando essa suposição não é válida, mas os 

dados não possuem curtose excessiva, as funções FMLE e FGLS ainda podem ser avaliadas. Sob 

estas condições, os ajustadores obtidos são consistentes e assintoticamente eficientes, além de 

ser possível realizar testes estatísticos para os parâmetros e para o ajuste global do modelo sob 

estudo (MOULDER e ALGINA, 2002). 

4.4.2.7 Avaliação e interpretação do modelo 

Uma vez que o modelo tenha sido identificado e ajustado, o próximo passo consiste 

em avaliar como os dados observados foram ajustados no modelo proposto. Esta avaliação 

deve ser realizada em quatro níveis: avaliação dos parâmetros estimados, avaliação da 

adequação global do modelo, avaliação do ajuste do modelo de medida e avaliação do ajuste 

do modelo estrutural.  
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A) Avaliação dos parâmetros ajustados 

Embora muitas vezes possa passar despercebido pelo pesquisador, avaliar o sinal e a 

magnitude dos parâmetros ajustados pelo modelo pode evitar maiores trabalhos caso o 

modelo ajustado não seja válido. Dado o caráter confirmatório que a modelagem de equações 

estruturais possui, muitas vezes se tem de antemão uma ideia, mesmo que subjetiva, dos 

sinais e da magnitude dos parâmetros do modelo. Caso alguma estimativa se desvie muito do 

valor que se espera obter, pode ser que exista alguma hipótese inadequada no modelo testado 

ou um modelo foi mal especificado. 

Existem várias formas de má especificação em um modelo de equações estruturais, 

dentre as quais podem ser citadas (CHEN et al., 2001): 

 Quando as estimativas são soluções impróprias, no sentido de que os valores 

observados são impossíveis de serem verificados na população sob estudo; 

 Quando as variâncias estimadas são menores que zero ou não significativas, para 

qualquer um dos construtos do modelo; 

 Quando a correlação entre duas variáveis está fora do intervalo [−1, 1]; 

 Quando existem erros-padrão muito grandes, associados a qualquer um dos 

coeficientes ajustados. 

As soluções impróprias podem ser causadas por vários motivos (CHEN et al., 2001). 

Primeiro, pode acontecer que a amostra analisada não reflita consistentemente a população 

sob estudo. Segundo, os dados possuem outliers, ou observações influentes, que distorcem a 

matriz analisada e, consequentemente, os parâmetros ajustados. Terceiro, realmente existe 

uma má especificação do modelo. Em qualquer um destes casos, é necessária uma 

reespecificação do modelo, que foi discutida posteriormente. Entretanto pode-se adiantar que 

qualquer reespecificação depende muito mais do conhecimento específico do problema do 

que de qualquer informação obtida por meio de técnicas estatísticas. 

Outra forma de avaliar os parâmetros ajustados é por meio de testes estatísticos. Nos 

casos em que o modelo é ajustado por MLE, GLS ou WLS é possível realizar um teste t de 

Student para os parâmetros individualmente. 

A matriz de covariância das estimativas é derivada da inversa da matriz de informação 

e, desta forma, a diagonal principal da matriz contém as variâncias assintóticas das 

estimativas. A estatística do teste é: 

𝑡 =
�̂�𝑖−𝜃𝑖

𝑠�̂�𝑖

                                                                (4.23) 

sendo que: 
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 휃̂i é o parâmetro ajustado; 

 휃𝑖  é o valor hipotetizado; 

 𝑠�̂�𝑖 é o erro-padrão assintótico do ajustador. 

 

Já a matriz de covariância assintótica dos parâmetros ajustados é dada por: 

 

(
2

𝑛 − 1
) {𝐸 [

Ə2𝐹𝑀𝐿

Ə휃Ə휃′
]}−1          (4.24) 

 

que, substituindo ̂ por  na Equação (4.24), se obtém uma matriz de covariâncias 

assintóticas que estima as variâncias assintóticas dos parâmetros ̂ na diagonal principal e as 

covariâncias assintóticas fora da diagonal principal (BOLLEN, 1989). 

Boomsma (1983) afirma que quando é analisado o modelo utilizando a matriz de 

correlação, se obtém estimativas imprecisas das variâncias e covariâncias dos parâmetros 

ajustados.  Schumacker e Beyerlein (2000) apresentam correções nos erros-padrão quando 

correlações são analisadas.  

Caso a significância estatística não seja alcançada para algum dos parâmetros 

ajustados, pode-se avaliar a exclusão desta relação e reajustar o modelo ou, nos casos de 

indicadores, aplicar algum tipo de transformação objetivando um melhor ajuste do modelo. À 

medida que se tem a matriz de covariância dos parâmetros ajustados, é possível reproduzir a 

matriz de correlações assintóticas destas estimativas. 

A fórmula para o cálculo das correlações assintóticas é: 

 

𝑎𝐶𝑜𝑟(휃�̂�, 휃�̂�) =
𝑎𝐶𝑜𝑣(𝜃�̂�,𝜃�̂�)

√𝑎𝑉𝑎𝑟(𝜃�̂�)𝑎𝑉𝑎𝑟(𝜃�̂�)
                                             4.25 

 

A interpretação desta matriz é análoga a da matriz de correlações dos coeficientes 

ajustados em regressão. Correlações que são extremamente altas indicam que duas estimativas 

são altamente associadas, indicando que existe colinearidade no modelo. Diretrizes indicam 

que correlações, em módulo, acima de 0,70 já são indícios de alta colinearidade. 

Também é possível avaliar o ajuste de cada um dos indicadores do modelo por meio 

do coeficiente de correlação parcial múltipla de cada variável. Ele é calculado por: 
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𝑅𝑥𝑖

2 = 1 − 
𝑉𝑎𝑟( 𝑖)

σ̂𝑖𝑖
                                  4.26 

sendo que: 

• Var (ζi) é a variância do erro associado à variável indicadora xi; 

• σ̂𝑖𝑖é a variância da variável indicadora xi predita pelo modelo. 

De maneira geral, o objetivo é encontrar e utilizar medidas com alto coeficiente de 

correlação múltipla, não existindo valores de referência para esta medida. 

B)      Ajuste global do modelo  

O ajuste geral do modelo tem por objetivo verificar se a hipótese de estrutura de 

variância foi respeitada, ou seja, se as medidas de ajuste avaliam se a matriz de covariância 

ajustada pelo modelo, Σ(Θ), é condizente com a matriz de covariância amostral, S. 

As medidas de ajuste global têm a vantagem de serem parâmetros que avaliam o ajuste 

do modelo como um todo, permitindo que sejam detectadas falhas no ajuste do modelo que 

não podem ser detectadas em testes de parâmetros ajustados. Entretanto elas têm 

desvantagens de não poderem ser aplicadas em modelos exatamente identificados e de 

poderem diferir dos ajustes dos componentes do modelo. 

A principal hipótese de um modelo de equações estruturais é Σ = Σ(Θ), neste caso, 

quando a hipótese é verdadeira, espera-se que Σ =  Σ(Θ)  = 0, ou seja, que a matriz de 

resíduos populacional seja nula. Quando é encontrado algum resíduo populacional diferente 

de zero, isto significa que ele foi mal ajustado pelo modelo. O objetivo é que os resíduos 

estejam próximos de zero, indicando um bom ajuste do modelo, entretanto eles podem variar 

muito por causa de flutuações amostrais e da escala das variáveis. 

Para contornar este tipo de problema, Jöreskog e Sorbom (1986) desenvolveram 

resíduos padronizados, que levam em consideração o tamanho da amostra e corrige as 

variáveis a fim de que todas fiquem na mesma escala. A fórmula para calcular os resíduos 

populacionais padronizados é: 

 

𝑒𝑖𝑗 = 
(𝑠𝑖𝑗− σ̂𝑖𝑗)

[
1

𝑛
(σ̂𝑖𝑖σ̂𝑗𝑗+σ̂𝑖𝑗)]

1
2

                                  (4.27) 

 

Jöreskog e Sorbom (1986) sugerem que se existirem muitos resíduos padronizados 

maiores, em valor absoluto, que 3, há indícios de que o modelo tenha sido mal especificado. 

A principal diferença entre os resíduos populacionais padronizados e a matriz de resíduos 
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obtida quando o modelo é ajustado, utilizando a matriz de correlações, é que a primeira 

pondera a medida pelo tamanho amostral e a segunda somente padroniza a influência da 

escala das variáveis. 

Haverá um ajuste perfeito quando se tem uma perfeita correspondência entre a matriz 

reproduzida pelo modelo e da matriz de observações. A avaliação do ajuste de um modelo de 

equações estruturais não é algo simples e único, tendo sido desenvolvido uma série de 

medidas que, juntas, permitem analisar a sua bondade e adequação. Existem três tipos de 

medidas de ajuste global: medidas de ajuste absolutas, medidas de ajuste incrementais e 

medidas de ajuste parcimoniosas (BARRETT, 2007).  

B.1) Medidas de ajuste absoluto  

As medidas de ajustamento absoluto referem-se ao grau em que o modelo geral 

(composto pelos modelos estrutural e de mensuração) prediz a matriz observada de 

covariância ou correlação. Nelas não se distingue se o ajustamento do modelo geral é melhor 

ou pior nos modelos estrutural e de mensuração (SCHUMACKER e BEYERLEIN, 2000). 

Dentre as medidas dessa classe estão a Estatística Qui-Quadrado (2), o Noncentrality 

Parameter (NCP), o Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) e o Goodness of 

Fit Index (GFI). Estes índices serão utilizados para medir o grau com que o modelo global 

construído representa a matriz de entrada dos dados. 

B.2) Medidas de ajuste incremental  

Estes parâmetros podem ser vistos como medidas de ajuste incrementais ou como 

medidas descritivas, com base na comparação de modelos. Em geral, os modelos procuram 

ser simplificações aproximadas da realidade, objetivando explicar o comportamento 

observado. Para este fim, foi desenvolvida uma série de índices que comparam a melhoria da 

qualidade do ajuste de um modelo com a qualidade do ajuste de um modelo base (modelo 

com um ajuste muito pobre). O modelo mais básico utilizado para essas comparações é o 

modelo nulo, que assume que as variáveis são independentes. Ou seja, procura-se comparar o 

modelo proposto com o pior modelo possível. Neste sentido, embora o ajuste do modelo 

proposto não seja perfeito, foi uma melhor aproximação à realidade, na medida em que 

melhoram o ajuste do modelo nulo. Dentre as medidas dessa classe estão o Adjusted 

Goodness of Fit Index (AGFI), o Normed Fit Index (NFI), o Nonnormed Fit Index (NNFI), o 
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Incremental Fit Index (IFI), o Relative Fit Index (RFI), o Tucker-Lewis Index (TLI) e o 

Comparative Fit Index (CFI). 

B.3) Medidas de ajuste de parcimônia 

Um modelo é parcimonioso quando não contém coeficientes desnecessários, ou seja, é 

um modelo simples, mas com grande capacidade explicativa. Funciona também como um 

critério para a seleção entre os modelos alternativos. As medidas de ajustamento 

parcimonioso relacionam a adequação do ajustamento do modelo à quantidade de coeficientes 

requeridos para alcançar o nível de ajustamento. Kenny e McCoach (2003) observam que 

modelos com poucos parâmetros (e relativamente muitos graus de liberdade) são ditos de alta 

parcimônia ou simplicidade. Ao contrário, os modelos com muitos parâmetros (e poucos 

graus de liberdade) são ditos complexos (ou carentes de parcimônia). Modelos parcimoniosos 

são preferíveis aos complexos.  

Como não há testes estatísticos para as medidas de ajustamento parcimonioso, o uso 

deles em sentido absoluto é limitado na maioria das situações a comparações entre modelos. 

Mas modelos bem ajustados são logicamente preferíveis a outros mal ajustados. Logo, é 

preciso balancear esses dois objetivos em conflito: parcimônia e adequação do ajustamento. 

Dentre as medidas dessa classe, estão o Parsimonious Normed Fit Index (PNFI), o 

Parsimonious Goodness of Fit Index (PGFI), o Qui-quadrado Normalizado (2/df), o Akaike 

Information Criterion (AIC) e o Critical N (CN). 

Apesar de não haver acordo sobre o que devem ser, os valores que estes índices e 

indicadores devem proporcionar para um bom ajuste, é apresentado, no Apêndice B, um 

detalhamento com as recomendações e regras de decisão mais objetiva para a avaliação de 

tais modelos. 

C)     Ajuste do modelo de medida 

Os índices descritos acima são utilizados para avaliar o ajuste global de um modelo 

estrutural, ao se considerar conjuntamente o modelo de medida e o modelo estrutural. Se 

apenas estes índices são analisados, pode-se obter uma medida de ajuste global com limites 

aceitáveis, mas com alguns dos parâmetros ajustados não sendo significantes. Por esta razão, 

é conveniente rever separadamente tanto o ajuste modelo de medição como o modelo 

estrutural. 
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Para ajustar o modelo de medida, o passo inicial consiste em examinar a significância 

estatística de cada carga obtida entre o indicador e a variável latente. Uma carga não 

significativa (valor t inferior a 1,96 para α = 0,05) indica que este valor é estatisticamente 

igual a 0, o que significa que o indicador explica pouco sobre a variável latente. Diante disso, 

este indicador deve ser eliminado ou transformado. 

Após verificar o significado das cargas, o próximo passo é verificar a confiabilidade 

de cada um dos indicadores assim como a confiabilidade composta do construto. A variância 

total de um indicador pode ser decomposto em duas partes: a que tem em comum com a 

variável latente que a mede e a que é devido ao erro. Por conseguinte, esta confiabilidade foi a 

proporção da variância em comum com o construto sendo equivalente à comunalidade na 

análise fatorial exploratória. Considera-se que um indicador deve ter pelo menos 50% da sua 

variância em comum com a variável latente, configurando assim como limite de aceitação 

para a confiabilidade no valor de 0,50 (HAIR et al., 2009). 

Todos os indicadores devem ter alta consistência interna, ou seja, ser uma medida 

válida do conceito teórico. Esta coerência interna pode ser medida por meio da confiabilidade 

composta (CC) do construto, dada pela seguinte expressão (PING Jr., 2004): 

 

𝐶𝐶 =  
[∑ 𝜆𝑖𝑗

𝑘
𝑖=1 ]2

[∑ 𝜆𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1 ]2 − [∑  휀𝑖𝑗

𝑘
𝑖=1 ] 

 
(4.28) 

onde 휀𝑖𝑗 = 1 − 𝜆𝑖𝑗
2
. 

 

O limite que é considerado aceitável para esta medida da confiabilidade composta é de 

0,70, não sendo, entretanto, um limite rígido porque depende do tipo de estudo a ser efetuado. 

Assim, em estudos exploratórios valores até mesmo inferiores a esse limite são considerados 

adequados. 

Outra medida que é comumente utilizada para avaliar o ajuste do modelo de medida é 

a variância extraída média (VEM). Ela indica a quantidade total da variância dos indicadores 

que é explicada pela variável latente. Se este valor for elevado (superior a 0,50), considera-se 

que os indicadores medem adequadamente a referida variável latente. É uma medida adicional 

da confiabilidade composta e seu cálculo é dado pela seguinte expressão (PING Jr., 2004): 

 

𝑉𝐸𝑀 =  
∑ 𝜆𝑖𝑗

2𝑘
𝑖=1

∑ 𝜆𝑖𝑗
2− ∑  𝑖𝑗

𝑘
𝑖=1

𝑘
𝑖=1  

                                                      (4.29) 
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D)     Ajuste do modelo estrutural 

Tal como se analisou cuidadosamente o modelo de medição, deve-se ter o mesmo 

cuidado com o modelo estrutural ajustado, independentemente das medidas de ajuste globais 

tenham indicado valores aceitáveis. A primeira coisa a analisar em um modelo estrutural é a 

significância alcançada pelos coeficientes ajustados. Assim, qualquer parâmetro estimativo 

deve ser estatisticamente diferente de zero, ou seja, o valor de t deve ser superior a 1,96, 

considerando um nível de significância de 0,05. Um parâmetro não significante indicaria que 

a relação proposta não tem nenhum efeito substancial, por isso deve ser eliminado e o modelo 

reformulado.  

Para eliminar os parâmetros não significantes deve-se seguir um processo passo a 

passo, não devendo ser eliminados, simultaneamente, todos estes parâmetros, tendo em vista 

que a remoção de um deles muda a estrutura do modelo e um parâmetro não significante em 

uma etapa pode ser significativo em outro passo posterior. O nível de exigência mais elevado 

consistirá em não aceitar o modelo estrutural como válido, a menos que todos os parâmetros 

sejam significantes e na direção esperada. 

Outra alternativa adicional para avaliar o modelo estrutural é verificar os coeficientes 

de confiabilidade das equações estruturais (R2) e a matriz de correlação padronizada entre as 

variáveis latentes (para o caso em que seja utilizada como a matriz inicial a matriz de 

covariância). Também é útil analisar as correlações existentes entre as variáveis latentes, pois 

se elas forem muito elevadas (maiores ou iguais que 0,90) significa que estas variáveis estão 

explicando informações redundantes e não representam construtos diferentes. Em suma, há 

necessidade de reespecificar o modelo, eliminando algumas destas variáveis redundantes. 

A interpretação do modelo é feita de acordo com a estrutura teórica em que foi 

baseado a sua especificação e os vários coeficientes ou parâmetros ajustados, analisando se 

eles correspondem em magnitude e direção (positivo ou negativo) com as propostas feitas 

pela teoria. A magnitude dos coeficientes é determinada não só pela sua significância 

estatística, como também depende de outros fatores como tamanho da amostra e a variância 

das variáveis dependentes e independentes (quanto maior a magnitude da relação e do 

tamanho da amostra e quanto menor for a variância das variáveis dependentes e 

independentes, maior foi a probabilidade de obter uma relação estatisticamente significativa). 

Da mesma forma, é necessário decidir se devem ser usados coeficientes padronizados 

ou não padronizados quando se proceder à interpretação do modelo. O processo de 

comparação, bem como da interpretação do modelo torna-se mais complexo quando se utiliza 
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a matriz de covariância dos coeficientes obtidos em função da dependência da escala de 

medida que tem os indicadores. Este problema tem levado na busca de procedimentos para 

transformar esses coeficientes. Uma das soluções mais adequadas é padronizar os coeficientes 

obtidos numa escala -1 a +1, multiplicando cada um deles pelo quociente entre o desvio 

padrão da variável independente e o desvio padrão da variável dependente.  

Além disso, os resultados da modelagem de equações estruturais podem ser afetados 

por multicolinearidade, tal qual sucede na análise de regressão, sendo preciso analisar 

cuidadosamente as correlações entre estimativas dos construtos. O software AMOS® V.19 

oferece matrizes das correlações ou covariâncias dos valores ajustados para os construtos 

latentes. Se altos valores aparecem, então ações corretivas devem ser cogitadas. Isto pode 

incluir a exclusão de um construto ou tentativas de reformulação das relações causais. 

Correlações acima de 0,90 devem ser sempre examinadas e, muitas vezes, aquelas excedendo 

0,80 podem ser indicativas de problemas. 

Outro procedimento cada vez mais comum é utilizar a matriz de correlação para 

estimar os coeficientes do modelo de modo que assim se elimina o problema da escala, 

facilitando a comparação e a interpretação do modelo. No entanto, a utilização da matriz de 

correlação apresenta uma série de inconveniências. A melhor opção é usar a matriz de 

covariância para estimar o modelo e depois calcular os coeficientes padronizados. 

4.4.2.8 Reespecificação do modelo  

Pode acontecer que, na avaliação do modelo, seja encontrada evidência de que ele não 

tenha sido bem ajustado. Nestes casos, é necessária uma reespecificação do modelo com o 

intuito de aumentar o ajuste ou a sua correspondência com a teoria. Uma forma potencial e 

rica de determinar a reespecificação de um modelo é utilizar o conhecimento teórico do 

pesquisador (STEIGER, 1990).  

Para iniciar sua procura por melhoramentos no modelo, o pesquisador pode avaliar os 

resíduos da matriz de correlação ou de covariância prevista. A existência de resíduos elevados 

indica erro na previsão, os quais deverão ser revistos na reespecificação do modelo. Os 

índices de modificação – valores calculados para cada relação não estimada em um modelo – 

é a segunda fonte para o pesquisador identificar fontes de melhoramento no modelo. Os 

índices de modificação correspondem à redução provocada pela estimação de um coeficiente, 

em qui-quadrado (KAPLAN, 1990).  
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As medidas apresentadas anteriormente servem para comparar modelos, mas elas são 

descritivas e não permitem a realização de testes estatísticos. Para contornar este problema, 

várias técnicas foram desenvolvidas para ajudar o pesquisador no processo de reespecificação 

do modelo. Dentre elas podem ser citadas: o teste da razão de verossimilhanças (pode ser 

utilizado para determinar qual dos modelos reespecificados tem o maior decréscimo na 

estatística χ2, estimando todos os possíveis modelos identificáveis que eliminam uma 

restrição, computar a função de discrepância destes modelos e calcular o teste da razão de 

verossimilhanças); o teste do multiplicador de Lagrange (compara o modelo proposto com um 

modelo menos restritivo, sem a necessidade de ter de determinar as estimativas do modelo 

menos restritivo, sendo baseado no log irrestrito da função de verossimilhança) e o teste de 

Wald (avalia quais restrições podem ser incorporadas ao modelo proposto que levam ao 

menor aumento da estatística χ2 do modelo ajustado). Estes testes são equivalentes entre si e 

levam em consideração as diferenças entre as estimativas χ2 do modelo proposto e do modelo 

reespecificado. 

Algumas questões iniciais devem ser ponderadas quando da reespecificação de 

modelos. MacCallum et al. (1992) advertem para que a procura por melhores índices de ajuste 

seja pautada, invariavelmente, pela busca de justificativa teórica, sendo o modelo original 

modificado somente após uma reflexão acurada sobre o assunto. 

4.4.2.9 Validação do modelo 

A análise múltiplos grupos tem como finalidade avaliar se a estrutura do modelo de 

medida ou do modelo estrutural é equivalente em grupos diferenciados ou populações com 

características distintas. A natureza desta análise demanda a existência de grupos mutuamente 

excludentes, cujos itens tenham sido medidos ou avaliados em um conjunto de elementos 

distribuídos aleatoriamente ou não, pelos grupos (MARÔCO, 2010). A questão principal, a 

ser abordada antes, é se os construtos do modelo conceitual têm o mesmo significado para 

cada grupo. Inicialmente, o ajuste dos dados ao modelo hipotético para os construtos deve ser 

testado com as amostras dos dados para cada grupo (DIMITROV, 2006). Se for observada a 

invariância, o passo seguinte é o teste de invariância de medição, para certificar-se de que as 

pontuações em qualquer construto tem o mesmo significado para cada um dos grupos de 

comparação.  

A falta de invariância de medição sinaliza a ocorrência de funcionamento diferencial 

do item (DIMITROV, 2006). Os testes para validade do modelo hipotético e de invariância de 
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medição, em todos os grupos, são condições necessárias para uma significativa e precisa 

comparação de grupos em construtos de interesse (BYRNE, 2004). Com estas duas condições 

atendidas, o teste para significância de diferenças entre grupo sobre os construtos pode ser 

eficientemente realizado no âmbito de MEE (BYRNE et al., 1989).  

A-)     Modelagem múltiplos grupos sem estrutura de média 

Contempla o modelo de um simples grupo em situações de múltiplos grupos. O caso 

do simples grupo considera a união da análise do caminho e análise fatorial e introduz o 

problema da identificação para o modelo de equação estrutural completo (modelo estrutural e 

modelo de medição). O caso de vários grupos é uma abordagem tradicional para testar 

restrições em todos os grupos. 

          Inicialmente se considera o problema de avaliar a comparabilidade das estruturas 

fatoriais entre os grupos. Jöreskog (1971) sugere uma estratégia para avaliar a 

comparabilidade das estruturas fatoriais entre os grupos com base em testes de hipóteses de 

crescimento restrito. 

Considerando o modelo de medida de variáveis exógenas para analisar estruturas 

fatoriais com o propósito de compará-las, o modelo utilizado para relacionar medidas 

observadas com fatores é o modelo de análise fatorial linear sendo denotado: 

 

X  x                                                      (4.30) 

 

onde: X: é um vetor q x 1 de respostas observadas (pode ser um questionário contendo q 

perguntas feitas a um número N de indivíduos), x: é uma matriz q x k de fatores de regressão 

ponderada (cargas), : é um vetor k x 1 de k fatores comuns e : é um vetor q x 1 de variáveis 

únicas que contém todos os erros de medida e todos os erros específicos. 

A Equação (4.30) expressa as variáveis observadas em termos de um conjunto 

ponderado de fatores comuns e de um vetor de variáveis únicas. O modelo fatorial descrito na 

Equação (4.30) é descrito agora com um índice de grupo g = 1,2, .. G:  

 

Xg  xgg  g                             (4.31) 

 

onde: Xg é um vetor de medidas observadas; xg é uma matriz de fatores de carga; g é um 

vetor de fatores comuns e, g é um vetor das variáveis únicas (originais). 
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Assumindo independência entre as amostras e também que os valores das variáveis 

estão relacionados com uma população normal multivariada, a função de log-verossimilhança 

para o grupo g é: 

 

log𝐿0(𝛺)𝑔 = −
𝑛𝑔

2
log|𝛴𝑔| + 𝑡𝑟(𝑆𝑔𝛴𝑔

−1)           (4.32) 

 

Ao realizar o somatório obtém-se: 

 

𝑙𝑜𝑔𝐿0(𝛺) =  ∑ 𝑙𝑜𝑔𝐿0

𝐺

𝑔=1

(𝛺)          (4.33) 

 

Para obter a função de máxima verossimilhança FMLE, se maximiza a função da 

Equação (4.32), cujo resultado é: 

 

𝐹𝑀𝑉 = log |𝛴| + 𝑡𝑟(𝑆𝛴−1) − log|𝑆| − 𝑞        (4.34) 

 

Resultando a especificação do modelo e as suposições necessárias, o primeiro teste de 

hipótese que é sugerido a ser realizado é o da igualdade das matrizes de covariância entre os 

grupos. Para este primeiro passo, não se impõe qualquer estrutura especial para o modelo. A 

ideia é determinar se as matrizes de covariância diferem. A hipótese nula para esta primeira 

etapa é a seguinte:  

 

𝐻0𝛴: 𝛴1 = 𝛴2 = ⋯ = 𝛴𝐺          (4.35) 

 

Para testar esta hipótese, se utiliza o teste M de Box que está assintoticamente 

distribuído como um 2, como se segue: 

 

𝑀 = 𝑛𝑙𝑜𝑔|𝑆| − ∑ 𝑛𝑔𝑙𝑜𝑔|𝑆𝑔|
𝐺
𝑔−1                                          (4.36) 

 

e graus de liberdade igual a: 

 

𝑔𝑙𝛴 =
1

2
(𝑔 − 1)𝑞(𝑞 + 1)                                                (4.37) 
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Em procedimentos multivariados padrão, tais como análise multivariada de variância, 

o usual é reter a hipótese nula de igualdade das matrizes de covariância. Nos testes propostos 

por Jöreskog (1971), retendo H0 sugeriria um procedimento com uma análise utilizando a 

matriz de covariância agrupada e um exame descontínuo de diferenças de grupos. 

Se a hipótese de igualdade de covariância é rejeitada, o próximo passo é realizar 

outros testes de hipótese, mas agora para testar a igualdade do número de fatores, sem 

considerar o padrão específico de cargas fixas e livres. A hipótese nula, onde k é um número 

específico de fatores, é a seguinte: 

 

Hk: k1 = k2 = ... = KG,                               (4.38)  

 

Este teste é geralmente realizado como uma separação não restritiva de modelos de 

análise fatorial, onde cada modelo é testado usando um 2 com glk = ½ (q - k)2 - (q + k) 

graus de liberdade. Mas, como a estatística de teste 2 é independente, elas podem ser 

adicionadas, obtendo-se assim um 2 para testar a igualdade do número de fatores, com graus 

de liberdade: 

 

glk = ½ (q - k)2 - (q + k)                                      (4.39) 

 

Se esta hipótese for rejeitada, então terminam os testes e as análises podem ter lugar 

dentro dos grupos. No entanto, se a hipótese de igualdade do número de fatores não for 

rejeitada, o próximo passo é realizar um teste de igualdade de fatores de carga, comumente 

chamado de teste de invariância fatorial e sua hipótese nula é: 

 

H: 1=2=... =G.                                             (4.40) 

O teste de invariância fatorial é obtido provendo conteúdos iguais por meio de grupos 

para os elementos comuns de y permitindo que os parâmetros permaneçam livres por meio 

dos grupos. Desta maneira, o resultado é uma estatística 2 que pode ser avaliado com graus 

de liberdade: 

gl = ½ gq (q +1) - qk + q - ½ qk (k +1) - gq                       (4.41) 

 

Se a invariância fatorial for rejeitada, o teste t de Student termina neste ponto. Por 

outro lado, se a invariância fatorial não for rejeitada, o passo seguinte é avaliar a igualdade 
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dos fatores de carga e as variáveis únicas. De acordo com a notação de Jöreskog (1971) 

temos: 

H: 1=2 = ... =G,                               (4.42) 

1=2= ... = G. 

 

A hipótese nula da Equação (4.42) é obtida provendo conteúdos iguais nos grupos para 

os elementos comuns de  e . Mais uma vez, se obtêm um 2 que pode ser avaliado com 

graus de liberdade iguais a: 

 

gl = ½ gq (q +1) - qk + q - ½ gk (k +1) - q                    (4.43) 

 

Se o teste for rejeitado, então o processo é interrompido neste momento. Finalmente, 

pode-se provar a invariância de todos os parâmetros entre os grupos. Esta hipótese nula é: 

 

H: 1=2 = ... =G,                                (4.44) 

1=2 = ... = G 

1=2= ... = G. 

Este teste de hipótese utiliza a matriz de covariância de amostras agrupadas. Neste 

caso também se avalia a estatística 2 com graus de liberdade: 

 

gl =  ½ q (q +1) - qk + q - ½ gk (k +1) - q.               (4.45) 

 

Assim, esta estratégia modelada pode ser estendida para o modelo geral de equações 

estruturais, aumentando constantes pertençam à igualdade dos coeficientes estruturais ,  e 

. De acordo com Jöreskog (1971), a hipótese descrita na Equação (3.23) é mais forte que a 

hipótese de igualdade de matrizes de covariância, uma vez que esta última inclui casos em 

que  não é necessariamente um modelo fatorial comum. 

B-)     Modelagem múltiplos grupos com estrutura de média 

A covariância é o dado básico dos modelos de equações estruturais, mas não contém 

informação sobre média. Se apenas as covariâncias são analisadas, então, todas as variáveis 

observadas têm média centrada para que as variáveis latentes tenham média zero. Às vezes 
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esta perda de informação é muito relevante (por exemplo, as médias de variáveis mensuráveis 

podem ser diferentes). 

As médias são estimadas nos modelos de equações estruturais agregando uma 

estrutura de média para a estrutura básica de covariância do modelo. Os dados de entrada para 

a análise de um modelo com uma estrutura de média são as covariâncias e as médias. Uma 

abordagem da modelagem de equações estruturais na análise de médias se distingue pela 

capacidade de testar hipóteses sobre as médias das variáveis latentes e a estrutura de 

covariância dos termos de erros.  

Para estimar as diferenças entre grupos das médias das variáveis latentes, deve-se 

expandir o modelo de fator incorporando coeficientes de intersecção. Expandindo o modelo 

fatorial descrito na Equação (4.31), se tem: 

 

𝑥𝑔 = 𝜏𝑥 + 𝛬𝑥𝑔𝜉𝑔 + 𝛿𝑔       (4.46) 

 

onde x é um vetor de coeficientes de intersecção  q-dimensional. A definição dos demais 

termos permanece inalterada. Para este caso, o qual tem a estrutura de média, aumenta a 

suposição de que: 

 

𝐸(𝑥𝑔) = 𝜏𝑥 + 𝛬𝑥𝑔𝐸(𝜉𝑔) 

= 𝜏𝑥 + 𝛬𝑥𝑔𝑘𝑔 

                 

     (4.47) 

 

onde 𝑘g é um vetor k-dimensional de fatores de médias para o grupo g. 

Os parâmetros de um modelo com uma estrutura de média incluem as médias das 

variáveis exógenas, os coeficientes de intersecção das variáveis endógenas e o número de 

parâmetros da parte de covariância do modelo, contado de maneira usual para este tipo de 

modelo. 

Uma regra simples para a contagem do número total de covariâncias disponíveis para 

estimar os parâmetros de um modelo com estrutura de médias é v(v3)/2, onde v é o número 

de variáveis observadas. O valor dessa expressão fornece o número total de variâncias, de 

covariâncias não redundantes e de média de variáveis observadas.  

Para que uma estrutura de médias esteja identificada, o número de seus parâmetros (as 

médias de variáveis exógenas e os coeficientes de intersecção das variáveis endógenas) não 

pode exceder o número total de médias das variáveis observadas. Além disso, a condição de 

identificação de uma estrutura de médias deve ser considerada separadamente da estrutura de 
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covariância, isto é, uma estrutura de covariância sobre identificada não identificará uma 

estrutura de médias sub identificada. Da mesma forma, uma estrutura de médias sobre 

identificada não pode sanar uma estrutura de covariância sub identificada. Se a estrutura de 

médias está identificada, terá tantos parâmetros livres como médias observadas. Portanto, 

 

 O modelo de média (ou seja, os efeitos totais da constante) foi exatamente igual ao das 

correspondentes médias observadas; 

 O ajuste do modelo com estrutura de covariância foi idêntico ao modelo com duas 

estruturas: covariância e média. 

É importante salientar, também, que o objetivo geral da análise com estrutura de 

médias é avaliar a diferença entre os grupos de fatores de médias. Quando o modelo de 

medida é o mesmo nos grupos, geralmente é assumido que a invariância fatorial é mantida, 

mas isso só acontece se existir uma seleção aleatória de observações e uma alocação aleatória 

de grupos. Sob esta suposição de invariância fatorial, o modelo em (4.47) não está 

identificado. 

Então, pode-se aumentar um vetor k-dimensional, denotado por d, para 𝑘𝑔 e 𝜏𝑥 é 

subtraído d, então temos que: 

 

𝐸(𝑥𝑔) = 𝜏𝑥 − 𝛬𝑑 + 𝛬𝑥(𝑘𝑔 + 𝑑) 

= 𝜏𝑥 + 𝛬𝑘𝑔 

                 

         (4.48) 

 

Uma vez que d é um vetor k-dimensional, apenas se aumentam k restrições, o modelo 

em (4.47) é identificado. Uma maneira de conseguir isso é colocando kg = 0, o qual fixa k 

restrições. Assim, o fator de médias ajustado restante é interpretado como diferenças no grupo 

g. 

C-) Modelo alternativo de avaliação das diferenças de grupo 

Esta parte deverá ser considerada um caso especial do modelo de equações estruturais, 

chamado modelo MIMIC (Indicadores Múltiplos e as causas múltiplas), que foi proposto por 

Jöreskog e Goldberger (1975) e utilizado para diversos indicadores e modelo de múltiplas 

causas. 
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Sendo x um vetor contendo códigos fictícios que representam a participação em 

grupos, o modelo MIMIC é indicado como: 

 

𝑦 =  𝛬𝑦휂 + 휀 

휂 =  Г𝑥 + 휁 

                                       x ξ 

                 

         (4.49) 

 

Modificando a matriz x = I, matriz identidade qxq e    = 0, matriz nula, obtém-se 

a identidade x e . Não existem regras especiais de identificação que estejam associadas com 

o modelo MIMIC, procede-se da mesma maneira como com o modelo da equação estrutural 

geral. Da mesma forma, para estimar os parâmetros do modelo MIMIC é realizado o mesmo 

procedimento utilizado para estimar os parâmetros do modelo geral de equações estruturais. 

4.5 Resumo do capítulo 

Neste capítulo foi descrito o processo de pesquisa utilizado, especificamente os 

procedimentos aplicados na definição da amostra, na elaboração do questionário e das 

técnicas de análise estatísticas multivariadas aplicadas no estudo dos dados empíricos 

obtidos. Em primeiro lugar, esta seção explicou a medição de variáveis, o projeto de pesquisa 

e o trabalho de campo. A segunda parte do capítulo destacou a metodologia de pesquisa 

empírica para atender aos objetivos definidos. Particularmente, examinou o conteúdo da fase 

quantitativa desenvolvida neste trabalho, abrangendo a modelagem de equações estruturais, 

não só como um método de pesquisa, mas também como uma técnica de análise de dados, 

envolvendo, detalhadamente, as suas características e demonstrações estatísticas. 
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Capítulo 5 

Resultados da pesquisa empírica 

 

 

5.1 Introdução 

O desenvolvimento do modelo teórico, detalhado no Capítulo 3, teve como 

fundamentação as seguintes premissas técnicas: (i) destina-se à investigação de um fenômeno 

complexo a partir da medida de elementos claramente definidos e das relações entre os 

mesmos; (ii) a medida dos elementos do modelo é feita a partir da coleta de dados do 

ambiente onde se manifesta o fenômeno estudado; (iii) os dados são coletados por meio de um 

instrumento do tipo questionário de respostas fechadas, derivado do modelo teórico; (iv) os 

dados coletados são analisados por técnicas de estatística multivariada. 

Utilizando os softwares AMOS® V.19 e SPSS® V.17, o modelo foi ajustado com 

recurso de Modelagem de Equações Estruturais (MEE). Antes de iniciar o procedimento 

analítico devem-se analisar as características dos dados, buscando avaliar se existem 

problemas inerentes em suas propriedades ou se estes atendem aos requisitos conceituais das 

técnicas que fundamentam a análise subsequente (TABACHNICK e FIDELL, 2007). Assim, 

verifica-se se existem fatores que podem distorcer as análises nos dados, a fim de contribuir 

para uma análise relativamente livre de erros. Os dados brutos passaram por duas etapas 

prévias à aplicação de técnicas multivariadas: exame de casos específicos, como dados 

ausentes e extremos e também o exame de distribuição e relacionamento entre as variáveis, 

como nos requisitos da normalidade, linearidade e multicolinearidade. 

Tomando como referência a natureza dos dados e a avaliação dos pressupostos, foram 

adotados como métodos de estimação o método da máxima verossimilhança (MLE), o 

método de mínimos quadrados generalizados (GLS) e o método de mínimos quadrados não 

ponderados (ULS). Em seguida, devem-se escolher quais os índices a serem utilizados para 

avaliar o ajustamento do modelo, ou seja, o quão adequadamente o modelo explica os dados. 

Assim, após uma primeira estimação do modelo hipotético, efetua-se a análise da bondade do 

ajustamento (goodness-of-fit) do modelo, com base numa série de índices estatísticos que se 
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dividem em três grupos principais: medidas absolutas, medidas incrementais e medidas 

parcimoniosas de ajustamento. Em conformidade com as melhores práticas nesta técnica de 

análise, usou-se uma abordagem de dois passos: primeiro estimou-se o modelo de medida e 

depois de aferir a sua validade e ajustamento, estimou-se o modelo estrutural.  

Ao término da validação do modelo, foi utilizada a análise multigrupo no modelo de 

medida e no modelo estrutural para validação dos resultados obtidos na modelagem do 

modelo. A validação cruzada é uma tentativa de reproduzir os resultados encontrados numa 

amostra diferente, o que permite uma segunda confirmação da teoria validada em testes 

iniciais, tornando o modelo analisado generalizável.  

5.2 Análise das variáveis de caracterização 

Partindo de uma amostra de 420 questionários válidos resultantes da obtenção dos 

dados, apresenta-se o perfil e as características demográficas dos participantes no que diz 

respeito a: estado civil, idade, grau de escolaridade, ocupação principal, rendimento familiar, 

sexo, residência fixa, grupo participante, motivo da viagem, quantidade de visitas e tempo de 

permanência.    

A maioria predominante dos turistas foi do gênero masculino (55,7%), casado 

(53,3%), na faixa entre 41 e 50 anos, totalizando um percentual de 49,2%, atua 

profissionalmente em empresas privadas (37,6%) e tem uma renda familiar entre 8 a 16 SM 

(SM = R$ 724,00), com (55,7%). Possui graduação completa (47,4%), com tipologia do 

turismo de lazer (77,9%), já visitaram Natal uma vez (50,3%), com a família (56,2%) e 

permaneceram de 4 a 7 dias (46,9%). Os paulistas são aqueles com maior presença, com 

14,2%, seguido dos cariocas com 11,4%. Este é o perfil principal dos entrevistados.   

5.3 Preparação dos dados para análise 

Antes da aplicação das técnicas analíticas quantitativas é necessário que o pesquisador 

examine os dados que recolheu. Por meio desse exame, se obtém uma compreensão crítica 

sobre as características dos mesmos (Hair et al., 2009) e torna-se possível descrever o perfil 

da amostra estudada, bem como detectar eventuais falhas de introdução e codificação dos 

dados, reduzindo o risco de erros de análise. 

Inevitavelmente encontrar-se-ão problemas, podendo os dados conter elementos 

inconsistentes, incompletos ou errados. Para uma correta aplicação das técnicas multivariadas, 
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é necessário efetuar duas categorias de análise dos dados brutos (KLINE, 2011): 1) Assuntos 

relacionados a casos específicos, tais como valores em falta (missing values) e valores 

extremos (outliers) e 2) Assuntos relativos à distribuição/relacionamentos entre as variáveis, 

tais como a normalidade, linearidade e multicolinearidade. Assim, antes de proceder à análise 

dos dados é necessário identificar a existência de missing values, outliers e verificar se os 

dados cumprem os pressupostos do método de análise que se pretende utilizar. Os dados 

brutos do questionário foram codificados e foi constituída a respectiva base de dados. Estas 

análises preliminares são relatadas em seguida e foram realizadas com recurso do programa 

estatístico SPSS® 17.0 e AMOS® 19.0. 

5.3.1 Dados ausentes e valores extremos 

Os dados em falta (missing-values), um dos problemas mais comuns em análise 

multivariadas de dados, resultam de omissões ou da recusa de resposta por parte dos 

respondentes e são sempre considerados um tema importante quando apresentam um 

padrão não aleatório ou quando mais de 10% dos itens estão em falta (ACOCK, 2005). 

Além de reduzir a precisão das estimativas, a existência de dados em falta poderá 

implicar na eliminação ou estimação dos casos em falta, o que se refletirá na dimensão da 

amostra. A MEE é uma técnica sensível à dimensão da amostra e aos dados em falta 

(missing values) presentes na mesma. Para efeitos de análise dos dados em falta e dentro da 

perspectiva assumida, recorreu-se à missing value analysis (MVA) do SPSS® V.17. 

Neste estudo, não foram identificados dados ausentes, pois os procedimentos de 

pesquisa foram seguidos à risca, de modo a evitar que os respondentes dessem respostas 

ambíguas ou se recusassem a fornecer respostas válidas. Deste modo, não foi necessário dar 

nenhum tratamento especial aos dados ausentes. 

As avaliações fora dos padrões, que usualmente pecam pela falta de coerência ou 

apresentam valores extremos, podem originar casos denominados de outliers (HAIR et al., 

2009). Quando tais respostas ocorrem, sérias distorções podem emergir na análise, sendo 

requerido avaliar e tratar tais casos antes de proceder à análise. Neste sentido, aferiu-se o grau 

em que essas respostas são oriundas da população de interesse, a fim de decidir se devem ou 

não ser consideradas nas estimativas efetuadas (YUAN et al., 2005). 

Quando se considera cada variável de maneira separada, tem-se a possível 

identificação de outliers uni variados (KLINE, 2011). Para identificar tais ocorrências, usou-
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se um limite moderado, segundo o intervalo z que, considerando um valor p<0,001, tem valor 

de: |z|>2,58. Seguindo este critério, nenhum outlier uni variado foi detectado. 

No entanto, ainda poderiam ocorrer casos com uma combinação muito peculiar de 

respostas, popularmente conhecidos como outliers multivariados. Para identificá-los, 

empregou-se a distância de Mahalanobis (D2) como forma de avaliar se os casos estão de fato 

díspares em relação às normas do banco de dados (GÓNZALEZ et al., 2006). Supondo que os 

dados seguem a distribuição normal multivariada, o valor D2 comporta-se como uma 

distribuição Qui-quadrado com k (número de variáveis) graus de liberdade, de modo que se 

podem classificar os outliers multivariados por meio dos casos com probabilidade inferior a 

0,1% (ANDREASSEN et al., 2006). Calculando a medida em estágios múltiplos, até que 

nenhuma observação aberrante permanecesse na base, foram detectados e eliminados 36 

outliers multivariados.  

5.3.2 Pressupostos dos métodos de análise 

O padrão de distribuição das variáveis consideradas no estudo foi observado, tendo em 

conta os pressupostos exigidos para a aplicação de MEE: normalidade, linearidade e 

multicolinearidade. Devem-se avaliar as características da distribuição de dados e utilizar um 

método de estimação de parâmetros coerente com o padrão de normalidade das variáveis. 

Uma variável é normalmente distribuída quando a maioria dos valores se encontra em torno 

da média, diminuindo progressivamente na medida em que se afastam dela, simetricamente 

nos dois sentidos. Além da normalidade univariada, é necessário que os dados possuam 

normalidade multivariada. Neste caso, optou-se pela utilização da estimativa normalizada 

associada ao coeficiente de Mardia, para avaliar a significância do achatamento multivariado.    

A não existência de multicolinearidade, ou seja, de variáveis com uma distribuição de valores 

idêntica que se obtêm por combinação linear de outras variáveis presentes, também é um 

pressuposto a cumprir para se utilizar o MEE (GREWAL et al., 2004). 

5.3.2.1 Normalidade dos dados 

Para analisar a normalidade dos dados recolhidos realizaram-se testes estatísticos no 

software AMOS® V.19 para a assimetria (skewness) e curtose ( kurtosis) de cada uma 

das variáveis observadas consideradas no modelo. Adicionalmente foram também 
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realizados testes univariados e multivariados de assimetria e de curtose para testar a 

existência de diferenças estatisticamente significativas da normalidade multivariada.  

No que se refere à normalidade univariada, em termos de assimetria, os valores 

maiores que |3,00| indicam assimetria elevada, enquanto que para o caso dos valores de 

curtose acima de |8.00| corroboram situações extremas.  Para a normalidade multivariada, 

Bollen (1989) considera a existência da mesma, quando o coeficiente de Mardia (𝐾𝑀) é 

inferior a p x (p+2), onde p é o número de variáveis observadas no modelo.   

Da análise, é possível constatar que não existem desvios significantes da normalidade, 

isto é, estatisticamente diferentes de zero, ao nível univariado das variáveis consideradas. 

Todas as variáveis apresentam um índice de assimetria bem abaixo de 3 e de curtose muito 

inferior a 8, o que sugere que, apesar de nenhuma variável ser considerada perfeitamente 

normal, os desvios identificados não terão, provavelmente, grande impacto na análise a ser 

efetuada. Por outro lado, os resultados dos testes multivariados apresentam evidências de 

violação da normalidade. Para completar a análise foram realizados testes não paramétricos de 

Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk no SPSS® V.17, o que confirmou a existência de 

violações à normalidade. 

Uma amostra 456 questionários foi submetida ao teste de normalidade. O resultado 

referente à avaliação da amostra indicou que os valores máximos absolutos de assimetria e 

curtose foram 0,104 e 0,994, respectivamente. Estes valores estavam bem abaixo dos seus 

pontos de corte de três para assimetria e oito para a curtose como sugerido por Gónzalez et 

al. (2006), o que implica que as variáveis observadas na amostra foram aproximadamente 

distribuídas normalmente. Porém o resultado referente à normalidade multivariada – 

coeficiente de Mardia (𝐾𝑀), igual a 368, indicou que o valor elevado condicionava a 

utilização de transformações nos dados originais.  

Visando sanar tais problemas, tentou-se, como sugerem Hair et al. (2009) e 

Tabachnick e Fidell (2007), transformar as variáveis para atenuar o problema da falta de 

normalidade dos dados e/ou da heterocedasticidade, sendo comum encontrar dados 

transformados na literatura em diversas áreas de pesquisa. As transformações raiz quadrada, 

arco seno da raiz quadrada ou logarítmica dos dados originais são as soluções possíveis mais 

empregadas (OSBORNE, 2002). Transformaram-se os dados conforme mostrado na Tabela 

5.1, sendo sugerido escolher, dentre todas as transformações efetuadas, aquela que reduz ao 

máximo o desvio da normalidade, selecionando métodos diferentes para cada variável em 

estudo.  
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A transformação arco seno ou transformação angular, arco seno 𝑌 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (√
𝑥

𝑛
) é 

normalmente utilizada para dados de contagem que seguem a distribuição binomial e que 

sejam expressos em porcentagens ou proporções (OSBORNE, 2002). Esta transformação é 

apropriada para este tipo de dados (assimetria negativa), porque tende a espalharem-se os 

valores em ambas as extremidades da distribuição em comparação com a região central (isto 

é, tende a homogeneizar as variâncias). Este efeito deve-se à forma da função seno, uma 

função que retorna o número (em radianos) cujo seno está no intervalo 0 → 1. Neste caso, a 

transformação arco seno foi bem sucedida na remoção da correlação entre os novos valores 

das médias e desvios, pois o padrão dos resíduos observáveis nos dados brutos não foi mais 

identificado nos dados transformados. 

 

Tabela 5.1 - Coeficiente de Mardia (KM) após a utilização das transformações de variáveis. 

Arco seno Raiz 
Log 

Decimal 
Arco seno Quadrado 

Log 

Neperiano 

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑥) √𝑥 Log (x) 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (√
𝑥

𝑛
) 𝑥2 Ln (x) 

87 
401 273 44 198 372 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

 

 

Apenas a transformada por meio da variável inversa apresentou um valor superior ao 

coeficiente sem transformada, os outros valores estavam abaixo do 𝐾𝑀, o que implica que a 

utilização da transformada é um artificio recomendado para solucionar o problema da 

normalidade multivariada; sendo o arco seno da variável, a transformada escolhida, pois 

demonstrou o melhor valor de normalidade para a distribuição dos dados mostrados.  

Foi obtido um coeficiente de Mardia (𝐾𝑀) no valor de 44,154 para o modelo corrigido. 

Desta maneira, pode-se dizer que há tendência de normalidade multivariada dos dados. 

Assim, torna-se conveniente usar o método de estimação por máxima verossimilhança na 

análise de satisfação dos turistas. 

Este procedimento significou uma redução significativa dos desvios, mostrando que as 

variáveis com curtose e assimetria significativamente diferentes de zero foram reduzidas, de 

modo que, após a transformação, todas as variáveis tiveram assimetria e curtose bem 

inferiores aos valores máximos recomendados pela literatura. A variável que apresentou 

maior valor de assimetria foi IMD.3 – Natal, apresenta hospitalidade e pessoas simpáticas e, 
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em termos de curtose, foi IMD.4 – Natal, oferece um bom serviço de segurança pública em 

relação a atos criminosos e furtos, com 0,403 e –1,773, respectivamente.  

5.3.2.2 Análise da linearidade  

Relações não lineares podem ser identificadas por meio dos diagramas de 

dispersão e dos gráficos de resíduos padronizados (ARBUCKLE, 2000). Numa relação 

linear entre duas variáveis, os resíduos se distribuirão de forma aleatória ao longo da linha 

reta traçada entre os vetores do gráfico. 

A verificação gráfica da linearidade apontou para a presença de relações 

lineares em todas as dimensões do modelo proposto.  Em outras palavras, as variáveis 

analisadas cresciam ou decresciam de forma concomitante, não sendo observadas 

relações curvilíneas a elas atinentes (relação entre duas variáveis que termina de forma 

inversa ao seu início; se começa positiva torna-se negativa e vice- versa). 

As técnicas baseadas em análise fatorial e de regressão fundamentam-se na análise de 

relações lineares entre as variáveis. Considerando que o coeficiente de Pearson é um indício 

do ajuste linear entre as variáveis, testou-se também a linearidade dos relacionamentos dos 

indicadores por meio do coeficiente dessa estimativa. Assim pressupõe-se que as variáveis 

podem ser vistas como aceitavelmente dentro do parâmetro de associação linear (NORUSIS, 

2004). 

5.3.2.3 Análise da multicolineariedade 

Aplicando a avaliação da multicolinearidade entre as variáveis, onde pequenos valores 

de Tolerância ou elevados de Fator de Inflação de Variância (FIV) denotam colinearidade 

elevada, sendo usual a utilização de valores de referência para a Tolerância na ordem de 

0,10, o que corresponde a um valor de FIV acima de dez (NORUSIS, 2004). Foram 

encontrados valores de FIV bastante próximos da unidade, razão pela qual se pode inferir 

pela não existência de Multicolinearidade. 

A multicolinearidade também foi verificada por meio da análise da correlação, que 

apura a intensidade da associação entre duas variáveis métricas. Segundo Kline (2011), 

analisando-se as correlações bivariadas, valores acima de 0,85 e R
2 

acima de 0,9, acusa a 

presença de multicolinearidade, ou seja, indicam que as duas variáveis em análise são 

redundantes. A correlação foi medida por meio do coeficiente de correlação de Pearson, que 
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resume a intensidade de associação entre duas variáveis métricas. Não foram observadas, no 

estudo, variáveis acima desses parâmetros. 

 

5.4 Identificação do modelo 

Existem duas condições necessárias e suficientes para a identificação de um modelo 

(HAIR et al., 2009; BOLLEN, 1989). A primeira, designada por condição de ordem (order 

condition), refere-se à exigência dos graus de liberdade do modelo ser superior a zero. A 

segunda condição, designada por condição de característica (rank condition), requer que cada 

parâmetro ajustado seja exclusivamente e algebricamente definido (isto é, no conjunto de 

possíveis equações para definir qualquer variável dependente, não pode existir duplicação 

matemática de equações). Estas duas condições são necessárias e suficientes para 

identificação, mas perante a difícil verificação da condição de característica, são necessárias 

linhas de orientação mais práticas como, por exemplo, a regra dos três indicadores que define 

um mínimo de três itens por fator. Esta regra suplementar, que resulta do conceito de 

identificação estatística, permite dar resposta ao frequente dilema de decidir quantos 

indicadores são necessários por construto (JACKSON, 2007). 

No modelo, todos os construtos apresentam três ou mais indicadores, o que satisfaz a 

regra dos três indicadores. Em termos de exigência ou esforço de estimação, o modelo de 

medida compreende um total de t = 76 estimativas de parâmetros (=33 estimativas de 

coeficientes, =33 estimativas de variâncias dos erros e φ=10 estimativas de correlação entre 

construtos) com s = 561 elementos distintos da matriz de covariância (regra t: o número de 

parâmetros a estimar deve ser inferior ao número de momentos não redundantes da matriz 

de covariância - BOLLEN, 1989). 

No modelo tem-se s = 561 e t = 76, o que se traduz num modelo sobre identificado 

(overidentified), pois este modelo tem mais termos únicos de variância e covariância do que 

parâmetros a estimar. Um modelo sobre identificado é fortemente desejável porque mais do 

que uma equação é usada para estimar pelo menos alguns dos parâmetros, o que aumenta 

significativamente a confiabilidade das estimativas (DING et al., 1995; BOLLEN, 1989). 

A condição de ordem do modelo pode ser diferenciada pelo seu grau de identificação, 

o qual é caracterizado pelos graus de liberdade do modelo depois de todos os parâmetros a 

serem ajustados estarem especificados. No modelo, verifica-se uma solução com 485 graus 

de liberdade (resulta do cálculo de s menos t), o que satisfaz a condição de ordem.  
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Ainda com relação à identificação do modelo, existe a necessidade de cada variável 

latente ter a sua escala determinada, pois são variáveis não observadas e, consequentemente, 

não tem definida uma escala métrica. Esse requisito é satisfeito utilizando um contraste, um 

valor que não seja zero (tipicamente o valor 1 é utilizado, segundo Byrne, 2010) em uma das 

cargas fatoriais que são designadas para medir o mesmo fator. Pode-se observar o peso de 

regressão fixado em 1,0 na primeira variável indicadora de cada fator. Isso vale tanto para 

variáveis latentes dependentes como para variáveis independentes (Figura 5.1). 

5.5 Escolha do tipo de matriz de entrada dos dados e 

seleção do método de estimação 

Sendo o foco da MEE, o padrão de relações ao longo de respondentes – em detrimento 

das observações individuais de per si –, a mesma utiliza como dados de entrada uma matriz de 

covariância ou de correlação de todos os indicadores utilizados no modelo. A escolha entre 

um tipo de matriz e outra se relaciona, em última análise, com os objetivos da pesquisa. De 

forma sintética, o uso da matriz de covariância se revela mais apropriado quando se procura 

testar uma determinada teoria, pelo fato de possibilitar a validação de relações causais. Em 

contrapartida, o uso de uma matriz de correlação é mais adequado quando o objetivo que se 

persegue é o de apenas compreender o padrão de relações entre construtos e não o de explicar 

a variação total de um modelo, como acontece quando uma teoria está em teste (BYRNE, 

2010). 

Em função dos objetivos intrínsecos da presente tese e levando em consideração as 

observações acima referendadas, optou-se pela utilização da matriz de covariância como 

matriz de entrada de dados. Importante salientar que sua formatação deu-se posteriormente 

aos procedimentos de preparação e análise dos dados descritos no item 5.3. 

Com a especificação dos modelos estrutural e de medida e tendo sido escolhido o tipo 

de matriz de entrada de dados, o próximo passo é a definição do método de estimação. Os 

métodos mais comumente utilizados na estimação de parâmetros são o de Maximum 

Likelihood Estimation (MLE) e o de Generalized Least Squares (GLS). Ambos têm como 

pressuposto que as variáveis são métricas e possuem distribuição normal. Entretanto, sabe-se 

que nas pesquisas sociais muitas vezes os dados não satisfazem essas condições. Assim, a 

técnica de MEE, com uma razoável frequência, considerando o uso de tais métodos de 
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estimação, enfrenta a violação dos requisitos de distribuição contínua e normal (BOOMSMA, 

1983; FLORA e CURRAN, 2004).  

A situação foi contornada, conforme explicado no item 5.3, sobre consideração 

metodológica, além da utilização do método ULS por ser este menos exigente quanto à 

normalidade das variáveis. As consequências mais visíveis da violação destes pressupostos 

são as diminuições da acurácia do teste de Qui-quadrado χ2 (valores elevados e ocasionando a 

rejeição indevida de muitos modelos) e o registro de erros padronizados muito baixos, o qual 

gera viés nos testes de todos os parâmetros ajustados e com a apresentação de resultados 

extremamente significantes (FLORA e CURRAN, 2004; ULLMAN, 2006). Para os casos de 

violação da distribuição normal e contínua, também são sugeridos métodos como os de 

Satorra-Bentler, Yuan-Bentler, Asymptotically Distribuiton Free (ADF), entre outros 

(FLORA e CURRAN, 2004; ULLMAN, 2006). 

Muito embora exista um corpo crescente da literatura que sugere que a estimação de 

máxima verossimilhança é razoavelmente robusta a muitos tipos de violação da normalidade, 

é sugerida a escolha de métodos de estimação que relaxem o pressuposto de normalidade 

multivariada (ANDERSON e GERBING, 1988). Dado o diagnóstico de não normalidade 

“moderada” (assimetria menor ou igual a dois e curtose menor ou igual a oito), o tamanho de 

amostra superior a 200 casos e o uso de variáveis categóricas do tipo Likert com cinco ou 

mais pontos, considerando a variável categórica como intervalar (Flora e Curran, 2004) foi 

aplicado a própria abordagem MLE. Assim, e em função dos resultados obtidos na análise da 

normalidade dos dados, decidiu-se usar, além deste método, os procedimentos de estimação 

GLS e ULS e apresentar os resultados no item 5.8 (comparativo dos métodos de estimação).  

5.6 Avaliação do ajuste do modelo 

Adotando a matriz de covariâncias como entrada, o modelo de medida foi ajustado 

com o software AMOS® (BYRNE, 2010). O método de estimação escolhido foi o método 

de máxima verossimilhança (MLE), uma das abordagens de estimação mais divulgadas na 

MEE (HAIR et al., 2009; BOLLEN, 1989). A abordagem em dois estágios sugere que deve 

ser realizada a confirmação do modelo, para só então ocorrer a sua avaliação (MARÔCO, 

2010; ANDERSON e GERBING, 1988).  

O modelo de medida é avaliado por meio dos índices de ajustes, da validade 

convergente e da validade discriminante. A estratégia utilizada foi examinar os parâmetros 

ajustados em conjunto com a estatística χ2 do ajuste do modelo tendo em vista que os testes de 
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avaliação da adequação do modelo analisam apenas mudanças na estatística χ2 do ajuste 

global do modelo, mas não o tamanho das mudanças nos parâmetros ajustados. 

(IACOBUCCI, 2010).  

Seguindo orientações de Anderson e Gerbing, 1988, Kim, 2005; Jackson, 2003 e 

Kline, 2011, procurou-se atender os pré-requisitos inerentes à técnica MEE, elencados abaixo: 

 

 O número mínimo de observações deve ser em torno de 150 e pelo menos 5 

observações por parâmetro a ser ajustado. Amostras grandes (acima de 200) devem ser 

utilizadas, especialmente se forem feitas modificações no modelo; 

 É necessário ter, pelo menos, três indicadores para cada variável latente. Embora seja 

aceito que, do ponto de vista técnico, dois indicadores por fator seja suficiente, pelo 

menos três devem ser usados para evitar problemas de identificação e convergência. 

Uma abordagem mais conservadora recomenda, pelo menos, 4 considerando a 

possibilidade de se desfazer de um deles na análise; 

 Um modelo AFC ideal deve conter em torno de 30 variáveis observadas e 6 variáveis 

latentes. Conjuntos muito grandes de dados usualmente resultam em grandes valores 

de χ2, de modo que o ajuste global do modelo tem a tendência de se tornar impossível;  

 Finalmente, devem-se examinar as covariâncias relativas. Uma matriz de covariância 

que tenha uma relação entre o valor máximo e o mínimo superior a 10 pode ser 

considerada mal condicionada, podendo provocar problemas na análise (matriz mal 

condicionada tem duas ou mais colunas que são similares).  

No caso desta tese todos os requisitos acima foram plenamente atendidos. Em termos 

da amostra foram utilizados 420 questionários válidos para 76 parâmetros a estimar 

(420>76*5); um mínimo de 3 indicadores por variável latente, totalizando 33 itens com 5 

variáveis latentes e as covariâncias relativas se estabeleceram com uma razão de 0,658/0,09 = 

7,3. 

Numa primeira fase da análise é utilizada a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) para 

avaliar se as dimensões se ajustam aos dados e, mediante um diagrama de caminhos, foi 

verificado se é significativa à relação entre as variáveis independentes e observáveis e as 

dimensões latentes, ou seja, os valores não diretamente mensuráveis.  Na AFC, as variáveis 

latentes são vistas como sendo exógenas, de modo que neste tipo de análise, não se verifica a 

causa dos inter-relacionamentos entre as variáveis, mas o relacionamento entre as variáveis 

que determinam os fatores (BRYNE, 2010).  
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O próximo passo na MEE é a avaliação do ajuste do modelo ajustado por algum dos 

métodos apresentados anteriormente. É importante que, antes de se fazer qualquer 

interpretação do modelo ajustado, seja avaliado se os resultados obtidos são válidos. Nesta 

etapa, os coeficientes ajustados e a força das relações inseridas no modelo são examinados, 

podendo ser dividida em quatro partes: avaliação das estimativas transgressoras, avaliação dos 

parâmetros ajustados, ajuste geral do modelo e medidas alternativas de ajuste.  

As estimativas transgressoras são coeficientes ajustados no modelo estrutural ou no de 

medida que não estão em limites aceitáveis. Os exemplos mais comuns que podem ocorrer 

são as variâncias negativas ou não significantes de erros de qualquer construto, coeficientes 

padronizados ou muito próximos de 1,0 ou erros padrão muito grandes, associados com 

qualquer coeficiente ajustado. Os valores do teste t de Student no diagrama de caminho 

fornecem a identificação das estimativas não significativas. As propriedades estatísticas da 

máxima verossimilhança demonstram que o teste seja realizado com níveis de significância 

entre 0,025 e 0,01. Para esta pesquisa foi adotado o valor de 0,025, que demanda que os 

valores de t de Student se situem fora do intervalo [-1,96; 1,96] em um teste bilateral. 

A validade e a confiabilidade das diferentes medidas manifestas usadas para 

representar cada uma das variáveis latentes foi determinada pela análise dos coeficientes λ, 

estatística t de Student e coeficiente de determinação - R2 (HAYDUK et al., 2007; GOFFIN, 

2007). Os coeficientes ajustados indicam o grau de correlação entre cada item e o respectivo 

construto e apresentam-se completamente padronizados para possibilitar interpretações 

comparativas. O R2 indica a proporção da variância do indicador que é explicada pela sua 

variável latente (o restante deve-se ao termo de erro). A magnitude e significância das 

ligações entre cada variável latente e seus indicadores (o coeficiente ajustado), determinam a 

validade dos indicadores. Por sua vez, os valores de R2 dos indicadores determinam a sua 

confiabilidade. 

O ajuste geral do modelo é avaliado pela qualidade de ajuste, que analisa a 

correspondência entre a matriz de dados de entrada reais ou observados com aquela prevista 

pelo modelo proposto (HAIR et al., 2009). As medidas de qualidade são de três tipos: 

medidas de ajuste absoluto, medidas de ajuste incremental e medidas de ajuste parcimonioso. 

Um nível aceitável de qualidade de ajuste geral não garante que todos os construtos 

satisfaçam as exigências para ajuste do modelo de medida e nem que o modelo estrutural 

possa ser considerado sustentado completamente. A escolha das medidas utilizadas pode ser 

complexa em função da variedade disponível (BARRETT, 2007).  
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Para Fan e Sivo (2005), a melhor estratégia de escolha de índices é usar diferentes 

tipos de medidas, como forma de proporcionar uma avaliação mais completa do ajuste do 

modelo. Na verificação de adequação do modelo proposto, foi utilizado um conjunto de 

medidas de ajustamento, pois não existe um único coeficiente que resuma o ajuste do modelo. 

Também, os parâmetros para avaliação dessas medidas (aceitação ou rejeição) não são 

rígidos, pois, dependendo do tamanho da amostra e da complexidade do modelo proposto, o 

pesquisador poderá definir os limites aceitáveis de ajustamento. Consequentemente, é 

recomendada uma maior latitude na interpretação das estatísticas de ajuste sensíveis à 

dimensão da amostra, simultaneamente com uma maior preferência por índices menos 

sensíveis à dimensão da amostra (McQUITTY, 2004). A avaliação da bondade do 

ajustamento do modelo levará em consideração esta recomendação.  

Considerando as medidas de ajuste disponíveis para avaliar o ajustamento do modelo, 

foram adotadas diferentes medidas de ajustamento absoluto, comparativo e parcimonioso 

(KLINE, 2011, BARRETT, 2007). O indicador de bondade do ajustamento do χ2, muito 

utilizado, é geralmente demasiado elevado e significante em presença de amostras de grande 

dimensão (KIM, 2005). Deve ser considerado também o coeficiente de significância (p) que 

indica a diferença estatística entre as matrizes do modelo. Níveis de significância esperados 

devem ser maiores que 0,05, indicando que as matrizes observada e estimada não são 

estatisticamente distintas (ULLMAN, 2006). O quociente entre o valor da estatística de χ2 e os 

graus de liberdade permite uma melhor avaliação da bondade do ajustamento, mas tende a ser 

também muito sensível à dimensão da amostra, sendo considerado aceitável para valores entre 

2 e 5. Tanto o GFI (Goodness of Fit Index, que mede a quantidade de variância e covariância 

conjuntamente explicadas pelo modelo), quanto o AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 

indiciam bons ajustamentos para valores superiores ou iguais a 0,90. Outra medida proposta é 

a RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), um índice de ajustamento que leva 

em consideração o erro de aproximação à população e a precisão da medida em si mesma, 

indicando ajustamentos aceitáveis para valores inferiores a 0,08 e bons no caso de serem 

inferiores a 0,05.  

O modelo de medida inclui uma avaliação da validade convergente e discriminante do 

conjunto de medidas utilizadas. Após o exame do modelo de medida, as relações entre 

construtos e a validade nomológica do modelo estrutural foram verificadas (DISTEFANO e 

HESS, 2005). A validade nomológica do modelo é investigada pela bondade do ajustamento 

do modelo. O objetivo de analisar a bondade do ajustamento é o de determinar o grau pelo 

qual o modelo como um todo é consistente com os dados empíricos (STEIGER, 2007).  
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A avaliação da qualidade global do modelo envolve a apreciação da capacidade que o 

modelo teórico proposto tem para reproduzir a estrutura correlacional das variáveis 

observadas na amostra (MARÔCO, 2010). Esta apreciação é suportada pela análise dos 

critérios usuais de avaliação, ou seja, testes de ajustamento, testes à significância dos 

parâmetros e análise de índices empíricos. Os testes estatísticos envolvem testes do qui-

quadrado e testes t de Student à significância individual dos parâmetros desconhecidos.  

 

5.6.1 Análise do modelo de medida 

O modelo de medida especifica a relação entre as variáveis latentes e as suas medidas 

observadas, tendo como objetivo descrever a forma como as variáveis latentes se relacionam 

com as variáveis observadas ou indicadores (JACKSON et al., 2009). O uso da AFC 

corresponde a uma técnica apropriada para a verificação de cada construto que compõe o 

modelo proposto. Os procedimentos efetuados foram: a análise das medidas de ajustamento 

(não se deve prosseguir a análise se o modelo de medida não atingir índices aceitáveis), a 

análise da uni dimensionalidade (segundo Jackson et al., 2009, significa verificar se um 

conjunto de indicadores possui apenas um conceito em comum) e a análise da confiabilidade 

e da validade. O modelo de medida é analisado em termos de confiabilidade individual dos 

itens, confiabilidade dos construtos, validade convergente e validade discriminante. A 

confiabilidade individual dos indicadores é avaliada por meio da análise das cargas (loadings) 

do indicador na respectiva variável latente.  

Os dados a seguir descritos são relevantes do ponto de vista da viabilidade das 

estimativas dos parâmetros e da significância estatística das mesmas. A análise concentra-se 

na informação proporcionada pelo Critical Ratio (CR), um teste estatístico cujo valor 

corresponde ao quociente entre a estimativa do parâmetro (Estimate) e o erro padrão (SE) 

associado ao mesmo. Genericamente, testa-se a hipótese nula do valor da estimativa do 

parâmetro não ser significativamente diferente de zero. Considerando um nível de 

significância de 5%, é necessário um valor superior a 1,96 (em termos absolutos) para que a 

hipótese nula possa ser rejeitada. A magnitude e significância das ligações entre cada 

variável latente e os seus indicadores (o coeficiente ajustado) determinam a validade dos 

indicadores. No mínimo, todos os coeficientes devem ser estatisticamente significantes. No 

entanto, um indicador pode ser estatisticamente significante e simultaneamente fraco em 

termos de força explicativa da variável latente.  
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Nesse sentido, Jarvis et al. (2003) aconselham que as estimativas padronizadas dos 

coeficientes devam ser de 0,5 ou superiores de forma a maximizar o coeficiente de 

determinação, isto é, a maximizar a capacidade explicativa da variável latente na variação 

do indicador. Contudo, em termos práticos, admite-se que o valor crítico do coeficiente de 

determinação – R
2 

– seja 0,20 (Arbuckle, 2000) o que se traduz numa estimativa 

padronizada do coeficiente λ de aproximadamente 0,45 (valor mínimo). 

Com base na formulação original, são apresentados os dados do modelo inicial para 

testes e avaliação. Como se pode observar na Figura 5.1, estão esquematizadas as relações 

existentes entre as dimensões em estudo e os respectivos erros residuais.  

 

 

Figura 5.1 - AFC do modelo de medida inicial. 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®
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Para testar se a hipótese de que o modelo conceitual proposto é representativo dos seus 

construtos, aplica-se a análise fatorial para confirmar com que amplitude as variáveis 

observadas selecionadas são geradas efetivamente pelos fatores que lhe são correlatos. Neste 

sentido, seu foco centraliza-se nos coeficientes de regressão das variáveis observadas sobre os 

fatores ou construtos. 

Cada item, que é uma variável observada, está associado a um termo de erro, que pode 

ser proveniente de duas fontes: erro aleatório de medida ou erro derivado de alguma 

característica específica particular da variável observada, conhecido na literatura também 

como erro único, que não é aleatório. Os cinco fatores são correlacionados, como mostram as 

setas bidirecionais entre todos os fatores.  

Foram inicialmente analisadas estimativas transgressoras, as quais se relacionam 

essencialmente com a existência de variâncias negativas, correlações superiores a 1 ou erros 

padrão excessivamente elevados, indicadores, neste caso, da existência de parâmetros que não 

podem ser determinados. Com relação a estes parâmetros, os resultados obtidos confirmam, 

neste caso, a inexistência destas estimativas, pois todas as variâncias foram positivas, com os 

erros padrão situando-se abaixo de 0,042 e tendo a maior correlação, em módulo, inferior a 

0,7. 

Por meio da análise dos valores obtidos, os demais parâmetros ajustados, 

compreendendo mais especificamente as cargas fatoriais, se estabeleceram no intervalo de 

4,84 a 9,80, atendendo plenamente aos valores referenciais para t, iguais ou superiores a 1,96, 

para níveis de significância de 5% bicaudal. Resíduos padronizados são considerados 

elevados, quando maiores ou iguais a 2,58, dado um nível de significância de 0,01 (JARVIS 

et al., 2003). Nenhum dos construtos apresentou, em valores absolutos, valores maiores do 

que indicado pela literatura, confirmando a uni dimensionalidade dos mesmos. 

Cada item, que é uma variável observada, está associado a um termo de erro, que pode 

ser proveniente de duas fontes: erro aleatório de medida ou erro derivado de alguma 

característica específica particular da variável observada, conhecido na literatura também 

como erro único, que não é aleatório. Os cinco fatores são correlacionados, como mostram as 

setas bidirecionais entre todos os fatores.  

Foram inicialmente analisadas estimativas transgressoras, as quais se relacionam 

essencialmente com a existência de variâncias negativas, correlações superiores a 1 ou erros 

padrão excessivamente elevados, indicadores, neste caso, da existência de parâmetros que não 

podem ser determinados. Com relação a estes parâmetros, os resultados obtidos confirmam, 

neste caso, a inexistência destas estimativas, pois todas as variâncias foram positivas, com os 
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erros padrão situando-se abaixo de 0,042 e tendo a maior correlação, em módulo, inferior a 

0,7. 

Por meio da análise dos valores obtidos, os demais parâmetros ajustados, 

compreendendo mais especificamente as cargas fatoriais, se estabeleceram no intervalo de 

4,84 a 9,80, atendendo plenamente aos valores referenciais para t, iguais ou superiores a 1,96, 

para níveis de significância de 5% bicaudal. Resíduos padronizados são considerados 

elevados, quando maiores ou iguais a 2,58, dado um nível de significância de 0,01 (JARVIS 

et al., 2003). Nenhum dos construtos apresentou, em valores absolutos, valores maiores do 

que indicado pela literatura, confirmando a uni dimensionalidade dos mesmos. 

Na avaliação do modelo inicial, os parâmetros de ajustamento do modelo, em 

confronto com as referências citadas na Tabela 5.2, evidenciam que ele não se encontra bem 

ajustado, sendo necessário uma reespecificação do modelo de modo a aumentar o ajuste ou a 

sua correspondência com a teoria. Em busca deste melhoramento foi aplicado o teste dos 

multiplicadores de Lagrange, que compara o modelo proposto com um modelo menos 

restritivo, sem a necessidade de ter de determinar as estimativas do modelo menos restritivo, 

baseado no log irrestrito da função de verossimilhança, no processo de reespecificação do 

modelo. 

As modificações adotadas, com o devido embasamento teórico, foram no sentido de 

permitir que as variâncias dos erros de duas variáveis sejam correlacionadas e assegurar que 

os indicadores tenham cargas fatoriais relacionadas a apenas um construto. O ajustamento do 

modelo foi produzido a partir do teste do multiplicador de Lagrange sugerido pelo software 

AMOS® V.19 e fundamentado em considerações teóricas (Figura 5.2).  

A adequação global do modelo fatorial confirmatório foi testada a partir dos critérios 

definidos na literatura. Buscou-se definir um modelo com ajuste aceitável a partir da 

modificação do modelo original. Nesse sentido, modificações sequenciais foram sendo 

efetuadas no modelo original avaliando-se em cada momento possíveis melhorias nos índices 

de ajuste a ele referentes. 

Dentro desse contexto, foram realizadas modificações no modelo original. Depois da 

remoção dos itens INC1, QDT2 e QDT4, que saturaram em fatores diferentes e tendo sido 

correlacionados os erros de medida eQ9 com eQ10, e eQ13 com eQ14, pertencentes ao fator 

Qualidade e os erros, eI1 com eI2 e eI6 com eI7, pertencentes ao fator Imagem, foi possível 

alcançar uma boa qualidade de ajustamento (Tabela 5.2) em benefício da validade fatorial do 

modelo conceitual.  
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As alterações descritas retornaram melhorias consideráveis em todos os índices de 

ajuste prescritos, como se pode observar na Tabela 5.2, a qual compara os índices de ajuste do 

modelo original e após a sua reespecificação. Além disso, o teste Qui-Quadrado indicou 

diferença significante entre os dois modelos. Assim, e tendo em consideração a apreciação 

dos índices obtidos para a solução final de ajustamento global do modelo aos dados, concluiu-

se que o ajustamento global foi satisfatório e sustentado pelos índices, de acordo com os 

critérios padrão (SIVO et al., 2006). A qualidade do ajustamento foi confirmada pelos testes 

estatísticos à significância individual dos pesos fatoriais, indicando existir correlação 

significativa (todos com p <0.01) entre cada construto latente (fator) e os respectivos itens. 
 

Tabela 5.2- Validade nomológica do modelo de medida 

Tipos de Índices de Ajustes 

Valores Obtidos no 
Modelo 

Valores 

Inicial Final Referenciais Fonte 

Quantidade de Interações 12 14 ---- ---- 

Curtose Multivariada (KM)  49,380 44,154 Ver item 5.3.2.1. Bollen, 1989 

Graus de Liberdade (df) 485 391 ---- ---- 

Absoluto 

χ2 870,050 622,950 
Quanto menor melhor (p-

valor > 0,05) 
Barrett, 2007 

GFI 0,881 0, 905 
Valores próximos de 0,9 

são melhores 

Tabachnick e 

Fidell, 2007 

RMSEA 0,044 0,038 
Valores abaixo de 0,08 

são melhores 
Steiger, 2007 

PCLOSE 0,990 1,000 
Valores acima de 0,9 são 

melhores 
Byrne, 2010 

Comparativo 
ou 

Incremental 

AGFI 0,882 0,907 
Valores próximos de 0,9 

são melhores 
Marôco, 2010 

TLI 0,800 0,895 
Valores próximos de 0,9 

são melhores 
Kline, 2011 

CFI 0,876 0, 908 
Valores próximos de 0,9 

são melhores 
Kline, 2011 

Parcimonioso 
χ2/df 1,794 1, 593 

Valores abaixo de 3 são 

melhores 
Marôco, 2010 

AIC 1.022,050 770, 950 Quanto menor melhor Steiger, 2007 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

 

 

Na Figura 5.2 é apresentado o modelo de medida final, com 30 itens e quatro 

correlações entre erros de medida dos itens.  

Para que uma escala de medida seja considerada válida é necessário que seja 

confiável. Vários métodos têm sido sugeridos para analisar a confiabilidade e a consistência 

interna das escalas de medida. Em função da limitação existente no teste de alfa de Cronbach 
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que avalia a influência, individualmente, dos construtos, foi preferencialmente utilizada a 

confiabilidade composta dos fatores (Fornell e Larcker, 1981) que considera a influência dos 

demais construtos simultaneamente. No presente estudo foram calculadas medidas de 

confiabilidade, especificamente por meio do cálculo da confiabilidade composta - CC 

(composite reliability) e da variância extraída média – VEM (average variance extracted).  

 

 
Figura 5.2 - AFC do modelo de medida final. 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

 

 

A confiabilidade de cada variável latente foi avaliada por meio da confiabilidade 

composta (CC) proposta por Fornell e Larcker (1981). Esta avaliação foi realizada para todas 

as variáveis latentes. Os valores de CC obtidos para todas as variáveis latentes e, tal como 
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sugerido por Nunnally (1978), são superiores ao valor mínimo aceitável de 0,7, indicando 

uma boa confiabilidade dos construtos (FORNELL e LARCKER, 1981). O valor mínimo 

obtido para a CC foi 0,743 que corresponde “Lealdade” e o valor máximo foi 0,918 que 

corresponde a variável latente “Qualidade” (Tabela 5.3).   

 

Tabela 5.3 - Confiabilidade composta e variância extraída média 

Ajustadores (Coeficientes de Regressão) 
Confiabilidade 

Composta > 0,7 

Variância Media 

Extraída > 0,5 

QDT1 
 

Qualidade 0,522 

0,92 0,51 

QDT3  Qualidade 0,703 

QDT5  Qualidade 0,670 

QDT6  Qualidade 0,861 

QSC1  Qualidade 0,749 

QSC2  Qualidade 0,616 

QSC3  Qualidade 0,769 

QSC4  Qualidade 0,656 

QSC5  Qualidade 0,768 

QSC6  Qualidade 0,697 

QSC8  Qualidade 0,781 

VQP1  Valor 0,697 

0,75 0,50 VQQ1  Valor 0,752 

VPP1  Valor 0,681 

IMD1  Imagem 0,687 

0,90 0,51 

IMD2  Imagem 0,757 

IMD3  Imagem 0,787 

IMD4  Imagem 0,689 

INC2  Imagem 0,697 

INC3  Imagem 0,650 

IEN1  Imagem 0,747 

IEN2  Imagem 0,693 

IEN3  Imagem 0,704 

LEV1  Lealdade 0,789 

0,74 0,50 LER1  Lealdade 0,676 

LEP1  Lealdade 0,649 

SAG1  Satisfação 0,737 

0,76 0,52 SAE1  Satisfação 0,778 

SAC1  Satisfação 0,635 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

 

 

Para avaliar a validade convergente utilizou-se a VEM (Fornell e Larcker, 1981), que 

avalia a percentagem da variância total dos indicadores que é explicada pela variável latente. 
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Esta medida foi calculada para todas as variáveis latentes. A análise dos valores apresentados 

permite concluir que todos os valores obtidos da VEM são superiores ao valor mínimo 0,5, 

sugerido por Fornell e Larcker (1981). O valor mínimo obtido foi de 0,50, correspondente à 

variável latente “Lealdade” e o valor máximo foi de 0,52 correspondente à variável latente 

“Satisfação” e que o valor t de Student das cargas fatoriais é superior a 1,96, em valores 

absolutos, indicando assim a existência de validade convergente, ou seja, acima dos limites 

recomendados e com cargas elevadas e significativas. 

A validade de construto tem como segundo componente a validade discriminante, que 

é obtida quando escalas concebidas para medir construtos distintos relacionam-se mais com 

os construtos latentes estudados do que com outros construtos (GEFEN, 2003). Neste caso, o 

objetivo é avaliar se as escalas concebidas medem construtos distintos ou se não ocorreu 

distinção entre as mensurações dos construtos, isto é, se os respondentes compreenderam as 

questões como sendo um conjunto homogêneo (NETEMEYER et al., 2003). 

Empregou-se o método sugerido por Fornell e Larcker (1981) para avaliar a validade 

discriminante. Consiste em comparar a variância média extraída dos indicadores dos 

construtos com a variância compartilhada entre os construtos teóricos (o R2 é obtido por meio 

da correlação dos escores ajustados no aplicativo AMOS® V.19). Assim, se duas escalas 

concebidas para mensurar construtos distintos compartilham mais variância entre si do que 

compartilham entre seus indicadores, ter-se-ia a violação da validade discriminante. A análise 

da validade discriminante pode ser agora realizada comparando-se as VEM para cada 

construto com o quadrado da correlação entre os construtos cuja validade discriminante se 

pretende analisar. Assim, foram utilizados os valores calculados com o objetivo de avaliar se 

os itens que refletem o construto não estão correlacionados com outros construtos, conforme 

explicitados na Tabela 5.4. 

Comparando o quadrado do coeficiente de correlação com as medidas de variância 

média extraída dos construtos, verifica-se, por meio da Tabela 5.4, que todas as VEM são 

superiores ao quadrado da correlação entre os construtos, de modo que, no geral, fica 

estabelecida a validade discriminante do modelo. Nestes casos, pode-se notar que a variância 

compartilhada (correlação ao quadrado) é maior do que a variância que os construtos 

compartilham com seus indicadores.  

De acordo com a análise do modelo de mensuração, observou-se que além do modelo 

apresentar validade convergente (indicando que as variáveis utilizadas para medir foram bem 

definidas, pois os itens de medida estavam bem agrupados com os seus respectivos 
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construtos), apresentou também um adequado nível de confiabilidade composta, sugerindo 

que elas mediram adequadamente seus respectivos construtos. 

Além disso, constatou-se que as variáveis utilizadas foram verdadeiramente 

representativas dos respectivos construtos (tendo em vista que a variância média explicada – 

VME para cada construto ficou acima de 0,5). Ademais, de acordo com o teste da validade 

discriminante, constatou-se que as variáveis utilizadas tem uma relação mais forte com os 

seus respectivos construtos do que com qualquer outro construto do modelo. 

Face aos resultados obtidos para a bondade do ajustamento do modelo de medida, 

conclui-se que o modelo de medida pode ser considerado consistente com os dados 

empíricos e confirma-se a validade nomológica do modelo de medida. O teste do modelo de 

medida segundo as três dimensões-chave (validade convergente, validade discriminante e 

validade nomológica) permite concluir que a proposta teórica explica como as diferentes 

variáveis manifestas representam as medidas dos cinco construtos em análise, o que 

constitui a base do modelo teórico desenvolvido. 

 

Tabela 5.4 - Cálculo da validade discriminante 

Correlações 

Variância 

Extraída 

Média 

Quadrado da 

Correlação 

entre os 

Construtos 

Validade 

Discriminante 

Qualidade 

Imagem 

0,51 

0,47 OK 

Valor 0,36 OK 

Satisfação 0,29 OK 

Lealdade 0,41 OK 

Imagem 

 

Valor 

0,51 

0,28 OK 

Satisfação 0,27 OK 

Lealdade 0,38 OK 

Valor 

 

Satisfação 
0,50 

0,45 OK 

Lealdade 0,47 OK 

Satisfação Lealdade 0,52 0,40 OK 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

 

 

5.6.2 Análise do modelo estrutural 

Após a validação do modelo de medida, onde foram verificadas as propriedades de 

confiabilidade, validade convergente e validade discriminante dos construtos do modelo de 

medida, partiu-se para a avaliação do modelo estrutural. Na avaliação da parte estrutural do 
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modelo, o primeiro objetivo é o de determinar se as relações teóricas especificadas são 

suportadas pelos dados. Pretende-se, assim, determinar se cada uma das hipóteses 

formuladas é estatisticamente significante e se está na direção prevista. 

A validade nomológica do modelo estrutural é determinada pela bondade do 

ajustamento, isto é, o grau de consistência do modelo teórico relativamente aos dados. De 

maneira análoga ao realizado na validação do modelo de medida, é aplicável a recomendação 

da determinação da bondade do ajustamento do modelo estrutural abrangendo mais do que 

uma medida de ajustamento. Além de considerar as medidas mais citadas na literatura, a 

análise da bondade do ajustamento do modelo estrutural irá privilegiar medidas menos 

sensíveis à dimensão da amostra. A Figura 5.3 apresenta o modelo estrutural inicial que foi 

desenvolvido em função do resultado final do modelo de medida.  

 

Figura 5.3 - MEE do modelo estrutural inicial 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®
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A avaliação do modelo estrutural foi realizada considerando-se as relações 

hipotetizadas nos modelos estruturais, a partir da análise dos índices de ajustamento e dos 

parâmetros ajustados para cada relação, conforme orientações de ANDERSON e GERBING 

(1988), GOFFIN (2007) e HAYDUK et al. (2007). Para que se tivesse a comprovação de que 

as relações hipotetizadas fossem comprovadas empiricamente, procedeu-se à identificação da 

significância de cada coeficiente de regressão (parâmetro ajustado) por meio da análise do seu 

respectivo t-value. Valores de t-value superiores a 1,96, em valores absolutos, definem um 

nível de significância de no mínimo 0,05 (MaCcallum et al., 2006 e Marsh et al., 2004) e na 

constatação de validade preditiva do modelo, na medida em que seus índices de ajustamento 

sejam satisfatórios (HOOPER et al., 2008; IACOBUCCI, 2010 e MILES e SHEVLIN, 2007). 

Adicionalmente, são avaliados os coeficientes de determinação (R2) para cada variável 

dependente do modelo. Quanto maior o valor de R2, maior o poder de explicação da equação 

de regressão e melhor a predição da variável dependente (HAIR et al., 2009). Neste item 

descrevem-se os resultados do teste do modelo estrutural, proposto a partir dos resultados 

obtidos. Trata-se do teste das relações hipotéticas de pesquisa, bem como das relações entre 

os construtos teóricos e as variáveis observáveis. Assim, esta etapa remete imediatamente à 

terceira, e também última componente da validade, que é a validade nomológica. Esta 

validade visa identificar se os relacionamentos teoricamente previstos são suportados pelos 

dados empíricos (NETEMEYER et al., 2003). Sintetizando, o objetivo é avaliar se as 

hipóteses propostas são suportadas com base na observação realizada no estudo empírico. 

Este é o critério mais relevante de avaliação da validade, pois aqui se tem a condição sine qua 

non da qualidade da teoria subjacente (ANDERSON et al., 1987).  

As modificações adotadas no modelo estrutural inicial, com o devido embasamento 

teórico, foram para permitir que as variâncias dos erros de duas variáveis sejam 

correlacionadas. O refinamento do modelo estrutural foi efetuado com base nos valores dos 

índices de modificação pelos multiplicadores de Lagrange. O ajustamento do modelo foi 

produzido a partir do teste do multiplicador de Lagrange (ML > 11, p < 0,001 são indicadores 

de variação significativa da qualidade do modelo) sugeridos pelo software AMOS® e 

fundamentados em considerações teóricas (Figura 5.4).  

Dentro desse contexto, foram realizadas modificações no modelo estrutural original, 

sendo correlacionados os erros de medida eL1 com eL3 pertencente à variável latente Lealdade 

e os erros, eI1 com eI4, pertencente à variável latente Imagem. Com estas modificações foi 

possível alcançar uma boa qualidade de ajustamento (Tabela 5.5) em benefício da validade 

estrutural do modelo conceitual. 
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Para avaliação do desempenho global do modelo estrutural hipotético, observaram-se 

seus indicadores de ajustamento, dispostos na Tabela 5.5. As medidas absolutas de 

ajustamento χ2, GFI, RMSEA e PCLOSE (que determinam o grau em que o modelo prediz a 

matriz de covariância absoluta observada) foram adequadas, tendo o valor do RMSEA de 

0,037 bem melhor do que o limite-máximo aceitável de 0,08 (HAIR et al., 2009). 

 

Figura 5.4 - MEE do modelo estrutural final 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

 

 

Quanto às medidas comparativas de ajustamento AGFI, TLI e CFI (que comparam o 

modelo proposto com o modelo nulo), tiveram um ótimo desempenho, com valores acima de 

0,90, conforme recomenda a literatura (HAIR et al., 2009). No entanto, o índice AGFI de 

0,905 está bem próximo de 0,90, embora valores iguais ou superiores a 0,80 sejam 
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considerados aceitáveis para esse índice, quando se trata de modelos complexos (KIM, 2005). 

O AGFI é considerado um índice pouco sensível a problemas de especificação de um modelo, 

além de ser muito influenciado pelo tamanho da amostra (TANAKA, 1987). O ajustamento 

parcimonioso (χ2/df e AIC) também foi verificado, pois o χ2/df apresentou valor de 1,473, 

bem abaixo de 3,0 e do limite superior de 5,0 (IACOBUCCI, 2010).  

 

Tabela 5.5 - Validade nomológica do modelo estrutural 

Tipos de Índices de Ajustes 

Estimação por MLE 

Modelo Inicial Modelo Final 

Quantidade de Interações 11 11 

Graus de Liberdade (df) 395 393 

Absoluto 

χ2 623,785 578,775 

GFI 0,905 0,911 

RMSEA 0,037 0,034 

PCLOSE 1,000 1,000 

Comparativo 
ou 

Incremental 

AGFI 0,888 0,905 

TLI 0,868 0,901 

CFI 0,880 0,913 

Parcimonioso 
χ2/df 1,579 1,473 

AIC 763,785 722,775 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

 

 

Em seguida, procedeu-se à análise dos parâmetros ajustados do modelo proposto e à 

verificação das hipóteses. Na Tabela 5.6 mostram-se as hipóteses do modelo testadas, com 

seus respectivos valores t (valor maior do que 1,96 absoluto indica que a hipótese de pesquisa 

foi confirmada com p<0,05). Os valores padronizados podem ser usados para interpretar quais 

construtos independentes têm maior relação com os construtos dependentes, bastando avaliar 

o tamanho absoluto dos valores padronizados. Uma interpretação possível dos valores 

padronizados é considerá-los como o grau de variação no construto dependente com a 

variação de uma unidade no construto independente. Vale salientar que o intercepto das 

relações lineares não é representado, nem nos diagramas, sequer nas equações, pelo fato de as 

variáveis em estudo serem preferencialmente padronizadas, caso em que o intercepto é nulo 

por definição. Tal escolha deve-se à facilidade de interpretação dos coeficientes ajustados 

quando as variáveis em questão forem padronizadas, já que representarão a correlação entre 

as variáveis. Além disso, a padronização elimina problemas de estimação decorrentes de 
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escalas com magnitudes muito diferentes e facilita a interpretação e estabilidade dos 

coeficientes ajustados. 

Da análise desta tabela, ressalta o fato de todos os relacionamentos definidos estarem 

na direção prevista. Verifica-se que o modelo explica uma parte significativa da variância 

das variáveis explicadas. A interpretação dos resultados das relações estruturais é obtida com 

a solução padronizada. 

 

Tabela 5.6 - Teste de hipóteses do modelo estrutural 

 

Relações de Dependência 

 

Parâmetro 
Estimativa 

Padronizada 

Estatística t 

(CR) 

Validação 

das 

Hipóteses 

H1 Imagem      → Qualidade yqi 0,641 6,882 
Não 

Rejeitada 

H2 Imagem      → Satisfação ysi 0,540 6, 518 
Não 

Rejeitada 

H3 Imagem      → Lealdade yli 0,180 1,923 Rejeitada 

H4 Qualidade   → Satisfação βsq 0,612 6,938 
Não 

Rejeitada 

H5 Qualidade  → Valor βvq 0, 565 6,813 
Não 

Rejeitada 

H6 Valor           → Satisfação βsv 0,535 7,890 
Não 

Rejeitada 

H7 Satisfação   → Lealdade βls 0,868 7,904 
Não 

Rejeitada 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

  

 

No modelo hipotético, entre as sete hipóteses propostas, seis não foram rejeitadas. As 

hipóteses relativas às relações imagem → qualidade; imagem → satisfação; qualidade → 

satisfação; qualidade → valor; valor → satisfação e satisfação → lealdade foram suportadas, 

conforme indicado na literatura. Porém a hipótese referente à imagem → satisfação foi 

rejeitada, haja vista que o valor de t foi inferior a 1,96, em termos absolutos. Isso pode ocorrer 

porque a comparação do desempenho com a expectativa da qualidade do serviço turístico é 

uma situação específica de uma experiência do serviço futuro (pós-visita), podendo mediar o 

impacto da imagem (BOSQUE e MARTIN, 2008). O efeito da imagem sobre a lealdade não é 

elevado, mas é estatisticamente significante para um nível de significância de 10% em teste 

unilateral. Do exposto pode ser possível admitir o apoio à hipótese 3 ainda que com algumas 

reservas. 

Como esperado, a imagem é um importante determinante da qualidade (H1 suportada: 

p <0,05), da satisfação (H2 suportada: p <0,05) e tem um efeito pouco moderado, mas 

estatisticamente significante (para um nível de significância de 10% em teste unilateral; p 
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<0,10 unilateral) razão pela qual a hipótese 3 não foi suportada. Por sua vez, a qualidade tem 

um efeito elevado e muito significante, na satisfação (H4 suportada: p <0,05) e tem um efeito 

moderado, mas estatisticamente significante no valor (H5 suportada: p <0,05). Um aumento 

no valor influencia positivamente a satisfação (H6 suportada: p <0,05) e a satisfação tem um 

efeito muito elevado, positivo e estatisticamente significante na lealdade, o que suporta a 

hipótese 7 (p <0,05).  

Em termos conclusivos, a estimação com o método da máxima verossimilhança 

suporta todas as hipóteses formuladas no modelo estrutural, ainda que o efeito da imagem 

sobre a lealdade admita alguma salvaguarda, razão pela qual não é suportada. Em linhas 

gerais, os índices do modelo hipotético mostram um adequado ajustamento aos dados.  

5.7 Validação do modelo 

A análise múltiplos grupos tem como finalidade avaliar se a estrutura do modelo de 

medida ou do modelo estrutural é equivalente em grupos diferenciados ou populações com 

características distintas. A natureza desta análise demanda a existência de grupos mutuamente 

exclusivos, cujos itens foram medidos ou avaliados em um conjunto de elementos distribuídos 

aleatoriamente ou não, pelos grupos (MARÔCO, 2010). A questão principal a ser abordada 

antes da preparação de grupos é se os construtos do modelo conceitual têm o mesmo 

significado para cada grupo derivado da mesma população. Dentro deste contexto, uma 

ferramenta padrão em estatística conhecida como validação cruzada fornece um procedimento 

conveniente como suporte para validar a robustez do modelo (STONE, 1985). 

           A validação cruzada é uma técnica para avaliar a capacidade de generalização de um 

modelo, a partir de um conjunto de dados. Esta técnica é amplamente empregada em 

problemas onde o objetivo da modelagem é a predição. Busca-se então estimar o quão 

acurado é este modelo na prática, ou seja, o seu desempenho para um novo conjunto de dados. 

O conceito central das técnicas de validação cruzada é o particionamento do conjunto 

de dados em subconjuntos mutuamente exclusivos, e posteriormente, se utiliza alguns destes 

subconjuntos para a estimação dos parâmetros do modelo (dados de treinamento) e o restante 

dos subconjuntos (dados de validação ou de teste) é empregado na validação do modelo. 

          Para realização do procedimento, a base de dados é dividida em grupos de acordo com 

as variáveis categóricas e os modelos são ajustados simultaneamente (DIMITROV, 2006). O 

objetivo desta análise é verificar, primeiramente, se pode assumir que os itens reflexos de 

cada construto se mantêm na nova população e se os pesos fatoriais não diferem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_(matem%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_(matem%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_(matem%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_(matem%C3%A1tica)
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significativamente entre os grupos, de modo a impactar diferentemente as relações estruturais. 

Outra maneira na análise de multigrupos envolve a análise de médias dos construtos do 

modelo em diferentes amostras.   

Na execução dos testes, a base de dados foi dividida em dois grupos: o primeiro 

designado como estimação, com 315 respondentes e o segundo, designado validação, formado 

por 105 respondentes, de forma que cada um dos grupos ficou com mais de 100 casos – valor 

mínimo para a MEE (GOOIJER, 1995).  O procedimento para todos os testes é o mesmo e 

consiste em estimar os submodelos (um submodelo para cada grupo) mantendo os parâmetros 

estruturais iguais, fixos, entre os grupos e, depois, retirar as restrições, deixando os 

submodelos livres e fazer nova estimação (BYRNE et al., 1989). Para verificar se os modelos 

são invariantes, é obtida a diferença entre o qui-quadrado do modelo restrito e o qui-quadrado 

do modelo livre, bem como a diferença entre os graus de liberdade do modelo restrito e do 

modelo livre. Com o qui-quadrado e os graus de liberdade resultantes, procede-se com o teste 

de significância (ARBUCKLE, 2008).  

5.7.1 Validação do modelo de medida 

A validade do modelo fatorial foi testada por meio de AFC, para os dois grupos 

apresentados juntamente no modelo apresentado na Figura 5.4.  Os seguintes índices de 

ajustamento foram apurados: medidas de ajuste absoluto (χ2, GFI e RMSEA), medidas de 

ajuste incremental (AGFI, TLI e CFI) e medidas de ajuste parcimonioso (χ2/df e AIC). Um 

bom ajustamento de bondade foi apresentado com χ2=1095,558, GFI=0,907, RMSEA=0,035, 

AGFI=0,891, TLI=0,896, CFI=0,905, χ2/df=1,517 e AIC=1391,558, simultaneamente a 

totalidade da amostra. Dada a sensibilidade do χ2 ao tamanho da amostra, seu o desempenho 

na AFC é mais descritivo que inferencial (KIM, 2005).  

Nesta avaliação, os dois grupos predição e validação possuem o mesmo modelo de 

base - o modelo da Figura 5.2. Em geral, os modelos de referência não são necessariamente 

idênticos em todos os grupos. Pode acontecer, por exemplo, que alguns construtos estejam 

correlacionados com o modelo de referência para um grupo, mas não com o modelo 

referência para outro grupo (BYRNE 2004). Considerando o estabelecimento da validade 

fatorial, pode-se prosseguir com o teste de invariância do modelo de medida para determinar 

se os coeficientes de cada construto têm a mesma significância para cada grupo.  

Considerando um dos propósitos estabelecido para esta tese, a verificação da 

invariância do modelo de medida foi realizada com a base de dados dividida em dois grupos: 
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o primeiro designado como estimação, com 315 respondentes e o segundo, designado 

validação, formado por 105 respondentes. O procedimento foi executado por meio do teste do 

χ2 para diferença entre os dois modelos aninhados: o modelo livre e o modelo com parâmetros 

fixos. As restrições de parâmetros entre grupos foram criadas em consonância com a 

recomendação de Byrne (2010) gerando quatro modelos:  

 

Modelo 0 - Sem restrição (todos os parâmetros livres); 

Modelo 1 - Pesos de Medidas (pesos fatoriais iguais); 

Modelo 2 - Covariâncias Estruturais (pesos e covariâncias, iguais); 

Modelo 3 - Erros de Medida (pesos, covariâncias e resíduos, todos iguais). 

 

A comparação do modelo livre com o modelo dos pesos fatoriais fixos é dada pela 

primeira linha da Tabela 5.7, que mostra os dados de saída da estatística de teste, gerados pelo 

software AMOS®. Pode ser observado que o valor 24 para os graus de liberdade (df) produziu 

χ2=30,337; p-valor=0,068. Consultando-se a tabela de Distribuição do χ2, verifica-se, para um 

nível de significância estatística de 0,05, um χ2
0,95(24)=36,415>30,337. Assim não é rejeitada 

a hipótese que o modelo com os pesos fatoriais fixos se ajusta tão bem quanto o modelo com 

pesos fatoriais livres, ficando demonstrada a invariância do Modelo 1 nos dois grupos.  

A segunda linha do mesmo quadro compara o ajustamento do Modelo 0 com o 

Modelo 2 entre os dois grupos. Nesta linha verifica-se o valor 43 para os graus de liberdade 

(df), foi obtido χ2=55,260 e p-valor=0,125. De maneira análoga, para o mesmo nível de 

significância estatística temos a relação χ2
0,95(43)= 59,304>55,260. Assim também não é 

rejeitada a hipótese de que a qualidade de ajustamento do modelo livre e do modelo com 

covariâncias fixas não diferem significativamente.   

 

Tabela 5.7 - Estatísticas da diferença de Qui-quadrado para os modelos livre e fixo (AFC) 

Modelo df 

Valor Medido Valor Tabelado 

χ2 p-Valor χ2 p-Valor 

M1 Pesos de Medidas  24 30,337 0,068 36,415 0,05 

M2 Covariâncias Estruturais 43 55,260 0,125 59,304 0,05 

M3 Erros de Medida 85 91,002 0,071 107,522 0,05 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®
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Finalmente, a terceira linha da Tabela 5.7 compara o Modelo 0 com o Modelo 3. 

Sendo 85 o valor para os graus de liberdades (df), foi produzido um χ2=91,002, p-

valor=0,071. Considerando a mesma significância estatística de 0,05 pode-se concluir que a 

qualidade de ajustamento dos dois modelos, com resíduos fixos em relação ao modelo com 

resíduos livres, também não é significativamente diferente, desde que é obtida a relação 

χ2
0,95(79)=107,522>91,002. 

 

5.7.2 Validação do modelo estrutural 

A análise do modelo estrutural foi realizada inicialmente, comparando-se as trajetórias 

estruturais entre os construtos, e posteriormente, por meio da estimação das diferenças entre 

as médias de grupos por meio da expansão do modelo de medida nos grupos, com a inclusão 

de ordenadas na origem, em ambos os casos, partindo-se do modelo estrutural final 

referenciado por meio da Figura 5.4, que foi validado no item anterior.  

5.7.2.1 Análise multigrupo do modelo causal 

Com o ajuste do modelo foram obtidos, sem refinamentos ou reespecificação, de modo 

similar ao modelo de medida, os seguintes índices de ajustamento foram apurados: medidas 

de ajuste absoluto (χ2, GFI e RMSEA), medidas de ajuste incremental (AGFI, TLI e CFI) e 

medidas de ajuste parcimonioso (χ2/df e AIC). Um bom ajustamento de bondade foi 

apresentado com χ2=1233,879, GFI=0,903, RMSEA=0,036, AGFI=0,893, TFI=0,911, 

CFI=0,905, χ2/df=1,517 e AIC=1391,558, simultaneamente a totalidade da amostra. Neste 

procedimento cinco modelos são comparados. Em confronto com análise do item anterior, 

mais um conjunto de trajetórias relativas aos coeficientes estruturais do modelo, foi 

acrescentado. O primeiro modelo, fixa apenas os pesos fatoriais do modelo de medida. O 

segundo fixa os pesos fatoriais e os coeficientes estruturais. O terceiro e o quarto modelos 

fixam, as covariâncias entre os construtos e os erros, respectivamente. 

Desde que tais modelos são aninhados, os qui-quadrados são aditivos, possibilitando 

avaliar as diferenças de qualidade dos diversos modelos nos dois grupos em estudo, por meio 

da comparação das diferenças dos seus respectivos qui-quadrados. A comparação do modelo 

livre com os demais modelos é apresentada na Tabela 5.8, que mostra os dados de saída da 

estatística de teste, gerados pelo software AMOS®. Pode ser observado na primeira linha da 

tabela que o valor 28 para os graus de liberdade (df) produziu χ2=28,881; p-valor=0,063. 
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Consultando-se a tabela de Distribuição do χ2, verifica-se, para um nível de significância 

estatística de 0,05, um χ2
0,95(28)=41,337>28,881. Assim pode-se considerar que o modelo 

com os pesos fatoriais fixos revela um melhor se ajustamento que modelo com pesos fatoriais 

livres, ficando demonstrada a invariância do Modelo 1 nos dois grupos. A segunda linha da 

Tabela compara o ajustamento do Modelo 0 com modelo 2. Nesta linha verifica-se o valor 33 

para os graus de liberdade (df), foi obtido χ2=35,881 e p-valor=0,125. De maneira análoga, 

para o mesmo nível de significância estatística temos a relação χ2
0,95(33)=47,400>35,881. 

Assim também não é rejeitada a hipótese de que a qualidade de ajustamento do modelo livre e 

do modelo com covariâncias fixas não diferem significativamente. 

As estatísticas apresentadas na terceira linha da Tabela 5.8 compara o Modelo 0 com o 

Modelo 3. Sendo 34 o valor para os graus de liberdades (df), foi produzido um χ2=35,904, p-

valor=0,102. Considerando a mesma significância estatística de 0,05 pode-se concluir que a 

qualidade de ajustamento dos dois modelos, com covariâncias entre os construtos fixadas, em 

relação ao modelo com resíduos livres, também não é significativamente diferente, desde que 

é obtida a relação χ2
0,95(34)=48,602>35,904. 

A comparação do Modelo 0 com o Modelo 4, cujas estatísticas são apresentadas na 

quarta linha da Tabela 5.8, apresenta o valor de 38 para os graus de liberdades (df), tendo sido 

produzido um χ2=38,043, p-valor=0,073. Considerando a mesma significância estatística de 

0,05 pode-se concluir que a qualidade de ajustamento dos dois modelos, com covariâncias 

entre os construtos fixadas, em relação ao modelo com resíduos livres, também não é 

significativamente diferente, desde que é obtida a relação χ2
0,95(38)=53,384>38,043. 

 

Tabela 5.8 - Estatísticas da diferença de Qui-quadrado para os modelos livre e fixo (MEE) 

Modelo df 

Valor Medido Valor Tabelado 

χ2 p-Valor χ2 p-Valor 

M1 Pesos de Medidas  28 29,172 0,063 41,337 0,05 

M2 Pesos Estruturais 33 44,226 0,125 47,400 0,05 

M3 Covariâncias 

Estruturais 
34 44,226 0,102 48,602 0,05 

M4 Erros Estruturais 38 38,043 0,073 53,384 0,05 

M5 Erros de Medida 81 74,818 0,069 103,010 0,05 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

 

Finalmente, a quinta linha da Tabela 5.8 compara o Modelo 0 com o Modelo 5. Sendo 

81 o valor para os graus de liberdades (df), foi produzido um χ2=74,818, p-valor=0,069. 
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Considerando a mesma significância estatística de 0,05 pode-se concluir que a qualidade de 

ajustamento dos dois modelos, com resíduos fixos em relação ao modelo com resíduos livres, 

também não é significativamente diferente, desde que é obtida a relação 

χ2
0,95(81)=103,010>74,818. 

5.7.2.2 Comparação de médias entre grupos  

A análise Estrutural de Médias entre Grupos é aplicada aos modelos que contêm as 

ordenadas (interceptos) na origem com o propósito de estimar a média para um construto 

específico do grupo. Na análise estrutural do modelo, a média de cada variável observada Xk é 

obtida a partir das médias das variáveis latentes de cada grupo, conforme a equação: 

 

Xk =τk+k [media ()]                    (10) 

 

onde  é o construto, k é o seu coeficiente de regressão e τk é o intercepto. 

Para esta análise foram gerados dois modelos. No primeiro, os pesos fatoriais foram 

fixados e no segundo, além dos pesos, também foram os interceptos. As médias dos resíduos 

dos grupos foram fixadas em zero. A média de um dos grupos foi também fixada em zero, no 

caso da estimação, tornando-o o grupo de referência. Para realizar a diferença dos χ2, 

procedeu-se o ajuste do modelo com médias fixas, em ambos os grupos de estimação e 

validação, no mesmo valor. Após o ajuste do modelo, são apresentadas as estimativas 

padronizadas para os modelos livre e fixos, na Tabela 5.9. A diferença dos χ2 dos dois 

modelos foi: 

 

    χ𝐷𝑖𝑓
2

 =1220,024-1214,639=5,385 (p-valor=0,119) com ∆df (837-832)=5 graus de liberdade 

 

O teste da diferença do Qui-quadrado dos modelos com médias fixadas nos dois 

grupos comparados às médias livres, revelou que não existe diferenças significativas entre os 

as médias dos grupos de estimação e validação, nos construtos do modelo estrutural sob 

análise, desde que é obtida a relação χ2
0,95(5) = 11,070> 5,385.  

Conclui-se que os resultados das validações cruzadas realizadas para o modelo de 

medida, o modelo estrutural e a de médias dos construtos, utilizando o procedimento de teste 

de invariância de múltiplos grupos para avaliar a aplicação do modelo especificado sobre 
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amostras independentes de uma mesma população, confirmou a invariância nas três instâncias 

da formulação e consolidou a validade do modelo proposto. 

 

Tabela 5.9 - Estimativas padronizadas para os modelos livre e fixos (MEE) 

Tipos de Índices de Ajustes 

Modelos Utilizados 

Livre 
Médias Fixadas 

em Zero 

Quantidade de Interações 14 14 

Graus de Liberdade (df) 832 837 

Absoluto 

χ2 1.214,639 1.220,024 

GFI Não Disponível Não Disponível 

RMSEA 0,033 0,033 

PCLOSE 1,000 1,000 

Comparativo 
ou 

Incremental 

AGFI Não Disponível Não Disponível 

TLI 0,907 0,903 

CFI 0,915 0,910 

Parcimonioso 
χ2/df 1,448 1,458 

AIC 1.520,639 1.526,024 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

 

 

 

5.8 Comparativo dos métodos de estimação 

O ajuste dos modelos baseados em estruturas de covariâncias, que descrevem as 

variâncias e as covariâncias das variáveis observadas, envolve a minimização das diferenças 

entre as matrizes de variâncias e covariâncias observadas e previstas. Um algoritmo de ajuste 

iterativo é utilizado para estimar os parâmetros simultaneamente. O algoritmo começa a partir 

de um conjunto inicial de valores dos parâmetros que estão sendo ajustados e então os ajusta 

após sucessivas iterações, até que uma medida escalar de discrepância entre os valores 

observados e os previstos seja minimizado (MOULDER e ALGINA, 2002). 

Na estimação dos parâmetros, assume-se que a distribuição das variáveis observadas 

pode ser descrita por meio de um vetor de médias e da sua matriz de covariância. Não existem 

restrições para o vetor de médias e a estimação dos parâmetros pode ser realizada por meio do 

ajuste da matriz de covariância imposta pelo modelo (∑), para a matriz de covariância 

amostral (S). Quando a distribuição dos dados for normal multivariada, ajustadores de 

Máxima Verossimilhança (MLE) podem ser utilizados para estimação dos parâmetros. Os 
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métodos de Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) e Mínimos Quadrados não Ponderados 

(ULS) não têm como pressupostos a normalidade dos dados (BOLLEN, 1989). Em função 

dos resultados obtidos na análise da normalidade dos dados, decidiu-se usar, além do método 

da máxima verossimilhança, outros procedimentos de estimação e apresentar os resultados 

comparados. Desta forma, além do método MLE estimou-se o modelo com dois métodos 

alternativos e disponibilizados na versão 19 do AMOS®: o GLS e o ULS. 

A função de ajuste mais utilizada em modelos MEE é a função baseada em máxima 

verossimilhança, que depende da suposição de que os indicadores seguem uma distribuição 

normal multivariada. Como os ajustadores são assintoticamente normais, quando o tamanho 

amostral aumenta é possível realizar testes de significância estatística para cada um dos 

parâmetros ajustados. Além dos testes individuais, é possível realizar um teste para o ajuste 

global do modelo. As propriedades dos ajustadores de MLE são assintoticamente não 

viciadas, consistentes, assintoticamente eficientes, assintoticamente normais e invariantes. É 

importante ressaltar que este teste deve ser utilizado com parcimônia; é necessário ter um 

tamanho amostral suficientemente grande e que as variáveis sejam normais. 

As estimativas obtidas pelo método GLS possuem as mesmas propriedades das 

estimativas obtidas pelo método MLE e os testes individuais e de ajuste global, apresentadas 

anteriormente, continuam válidas. Sob a suposição de normalidade multivariada, tanto os 

ajustadores de MLE, quando os ajustadores de GLS, são ótimos quando o tamanho amostral é 

grande (OLSSON et al., 2000).  

A ULS, mesmo sendo a mais simples de todas as funções de discrepância, determina 

ajustadores consistentes dos parâmetros estruturais e não exige a suposição de que as 

variáveis observadas seguem alguma distribuição em particular. Em contrapartida, ela não 

possui os ajustadores assintoticamente mais eficientes e não possui escala invariante. 

Quando o tamanho amostral cresce, as estimativas obtidas pelos métodos de MLE, 

GLS e ULS convergem para o verdadeiro parâmetro populacional, mesmo que a distribuição 

dos dados não seja normal (OLSSON et al., 2000). Desta forma pode-se afirmar que os 

resultados numéricos das estimativas obtidas por qualquer um dos métodos de estimação 

utilizadas nesta tese para MEE serão aproximadamente iguais, o que acaba por produzir 

interpretações gerais similares. O que muda, é que é necessário que algumas suposições sejam 

feitas, a fim de que a medida de ajuste global e os erros-padrão das estimativas dos 

parâmetros sejam assintoticamente corretos. O GLS e o ULS são métodos alternativos para a 

estimação dos parâmetros do modelo e recepcionam premissas mais flexíveis quanto à curva 

de distribuição de probabilidade das variáveis observadas. Em suma, temos que a não 



172 

 

normalidade dos dados não afeta a consistência dos ajustadores FMLE, FGLS e FULS, mas a 

curtose excessiva pode reduzir a eficiência assintótica e inviabilizar os testes estatísticos para 

os parâmetros e para o ajuste global do modelo (ENDERS, 2001).  

Para efeitos de análise comparativa dos resultados dos diferentes métodos de 

estimação, o modelo estrutural foi ajustado pelos métodos: MLE, GLS e o ULS. Os 

resultados comparativos da bondade do ajustamento para os três métodos de estimação estão 

resumidos na Tabela 5.10.  

 

Tabela 5.10 - Validade nomológica por técnica de estimação 

Tipos de Índices de Ajustes Estimação 
por MLE 

Estimação 
por GLS 

Estimação 
por ULS 

Quantidade de Interações 11 11 11 

Graus de Liberdade (df) 393 393 393 

Absoluto 

χ2 578,775 477,486 156,163 

GFI 0,911 0,924 0,959 

RMSEA 0,034 0,023 ND 

PCLOSE 1,000 1,000 ND 

Comparativo ou 
Incremental 

AGFI 0,895 0,910 0,952 

TLI 0,901 0,892 ND 

CFI 0,903 0,909 ND 

Parcimonioso 
χ2/df 1,473 1,215 0,397 

AIC 722,775 621,486 ND 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

 

 

Comparativamente com o método MLE, a estimação pelo método GLS introduz 

melhorias nas medidas de RMSEA=0.023, bem como nas avaliações de GFI=0.924, 

AGFI=0.910, χ2/df=1,215, CFI=0,909 e AIC=621,486, porém com um pequeno decréscimo 

no índice comparativo TLI. Pode-se assim, em termos gerais, afirmar que a estimação por 

GLS indica uma qualidade de ajustamento excelente do modelo estrutural. Em relação ao 

método ULS, as estimativas obtidas no modelo estrutural traduziram-se num ajustamento 

ótimo com melhorias em todas as medidas. Contudo, é importante salientar que os índices 

RMSEA, PCLOSE, TLI, CFI e AIC não estão disponíveis no software AMOS®. 

A Tabela 5.11 apresenta os coeficientes ajustados e as respectivas estatísticas t de 

Student assintótica dos testes de hipóteses por técnica de estimação. O método GLS apresenta 
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estimativas padronizadas iguais as de MLE. Para este método de estimação todas as 

hipóteses formuladas no modelo estrutural são suportadas.  

 

Tabela 5.11 - Teste de hipóteses por técnica de estimação 

 

Relações de Dependência 

 

Estimação MLE Estimação GLE Estimação ULS 

Estimativa 

Padronizada 

Estatística t 

(CR) 
Estimativa 

Padronizada 

Estatística t 

(CR) 

Estimativa 

Padronizada 

Estatística t 

(CR) 

H1 Imagem       → Qualidade 0, 641 6,882 0,656 6,135 0,714 7,418 

H2 Imagem       → Satisfação 0, 540 6,518 0,528 5,134 0,513 4,931 

H3 Imagem       → Lealdade 0,180 1,923 0,180 2,061 0,154 2,137 

H4 Qualidade   → Satisfação 0, 612 6,938 0, 612 6,347 0,539 5,714 

H5 Qualidade  → Valor 0, 465 4,813 0, 465 4,528 0,524 3,109 

H6 Valor           → Satisfação 0, 535 7,890 0, 530 7,416 0,486 6,017 

H7 Satisfação   → Lealdade 0,868 7,904 0,868 7,318 0,783 5,118 

Fonte: Elaborado pelo autor com o software AMOS
®

 

 

As diferenças são tênues e são, sobretudo ao nível da significância do teste, em 

particular à influência da imagem na lealdade em que H3 é suportada para um nível de 

significância de 5% (teste unilateral). Em relação à estimação por ULS as estimativas 

padronizadas dos parâmetros modificam-se pouco, o que se traduz em uma redução razoável 

na significância estatística das variáveis. Estas diferenças justificam-se pelo uso de diferentes 

métodos de estimação e pela natureza dos dados. Para o modelo teórico em análise, os 

resultados obtidos, com os três métodos, traduzem um ajustamento bem adequado do 

modelo teórico, isto é, o modelo, como um todo, é consistente com os dados empíricos. 

5.9 Resumo do capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os resultados empíricos da avaliação e validação 

de um modelo teórico para a compreensão da satisfação ao destino turístico, por meio da 

análise das evidências teóricas sobre as relações causais estabelecidas entre os principais 

construtos: satisfação geral, imagem, qualidade, valor percebido e lealdade no destino 

turístico. Foi realizada a aplicação de uma modelagem de equações estruturais ao modelo 

teórico formulado. Depois de analisadas questões para atendimento as suposições sobre a 
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distribuição dos dados como os valores em falta, os valores extremos, a normalidade dos 

dados e a dimensão da amostra, foi feita a estimação e avaliação do modelo de equações 

estruturais por aplicação dos algoritmos de estimação:  MLE, GLS e o ULS, permitindo concluir 

que o modelo teórico proposto é satisfatório. A análise da validade do modelo foi realizada 

segundo uma abordagem de dois passos, que implicou a análise separada do modelo de 

mensuração e do modelo estrutural. Ao término da avaliação do modelo, foi utilizada a 

análise multigrupo no modelo de medida e no modelo estrutural, para validação do modelo 

proposto, consolidada por meio dos resultados obtidos. 
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Capítulo 6 

Considerações finais, limitações e futuras pesquisas 

 

 

6.1 Considerações finais  

O destino turístico é caracterizado por um conjunto complexo e articulado de fatores 

tangíveis e intangíveis, combinando vários elementos que podem ser observáveis ou não, e 

que, em muitas ocasiões, não são fáceis de mensurar. Por outro lado, apresenta alta 

complexidade, dados de elevada dimensionalidade, não linearidade e comportamento 

dinâmico, tornando-se difícil a modelagem desses processos por meio de abordagens baseadas 

em técnicas estatísticas clássicas. 

O objetivo desta pesquisa foi o desenvolvimento de um modelo holístico da satisfação 

do turista, seus antecedentes e consequentes que possa servir de base teórica para a concepção 

de um instrumento de medição significante e de fácil aplicação para os gestores de destino 

turístico. O exame das relações estruturais do modelo de satisfação do turista é importante no 

sentido de identificar as questões críticas e de acompanhar as mudanças no desempenho das 

principais organizações de serviços.  

Esta tese analisou modelos de equações estruturais e seus algoritmos, aplicados nesta 

área, tendo como pressuposto o modelo desenvolvido por Fornell et al. (1996), analisando o 

ciclo completo de análise de dados, em um processo confirmatório. Foram propostos variantes 

dos modelos e comparados métodos de estimação com soluções descritas na literatura. 

Aplicações foram feitas em análises de dados no setor de turismo, principal indústria de 

serviços do Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido, teoricamente, desenvolvidos e 

testados empiricamente, modelos de equações estruturais em padrões comportamentais de 

destino turístico. 

O modelo proposto levou em consideração a relação direta entre as variáveis que 

antecedem a satisfação: imagem, valor e qualidade e a variável que sucede a satisfação: a 

lealdade. O estudo considerou a satisfação dos turistas como um fator chave na indústria do 

turismo e tentou explicar as relações entre a satisfação e as outras variáveis correlatas. O 
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trabalho possibilitou a identificação de quais atributos devem ser quantificados e que 

agregam, em termos de perspectiva, relevância na satisfação dos turistas durante o período em 

que as partes mantêm contatos, promovem interações e constroem relacionamentos com os 

destinos turísticos. 

Um destino turístico compreende vários grupos de fornecedores do lado da oferta, mas 

é percebido pelos visitantes como uma única entidade. A percepção do visitante de destino em 

relação à satisfação é baseada em uma avaliação dos produtos oferecidos por um grande 

número de fornecedores de produtos turísticos (por exemplo, meios de hospedagem, atrações 

culturais, serviços auxiliares etc.), bem como em interações com os residentes locais. 

Portanto, a satisfação de um visitante é resultado do encontro de várias experiências de 

serviços que envolvem um grande número de indivíduos e organizações que, em conjunto, 

determinam a percepção do visitante dos atributos do destino turístico.  

Esta multiplicidade de contatos, em nível de destino turístico, pode aumentar a 

incidência de experiências desagradáveis, podendo levar a avaliações negativas da qualidade 

global e na insatisfação do visitante. Todas as partes envolvidas devem ter plena consciência 

das consequências das percepções da qualidade para o sucesso de um destino. Entender o que 

impulsiona a satisfação do visitante representa a base para aumentar a retenção dos clientes, 

em termos dos fornecedores individuais e do destino como um todo, sendo este entendimento 

preponderante para o desenvolvimento de estratégias e melhorias de gestão. 

Em decorrência do debate acadêmico, a pesquisa buscou seguir um rigor estatístico 

com a finalidade de explorar as variáveis que compõem o modelo desenvolvido, sua 

representatividade e a relação de cada uma das variáveis propostas com as demais. O aspecto 

metodológico utilizado foi por meio da Análise Fatorial Confirmatória (AFC), uma vez que o 

modelo é confirmatório e da Modelagem de Equações Estruturais (MEE).  

Os resultados empíricos obtidos por meio da estimação, avaliação e validação do 

modelo em estudo forneceram evidências sustentáveis de que o modelo teórico proposto é 

satisfatório. A análise da avaliação do modelo foi realizada segundo uma abordagem de dois 

estágios, que implicou o exame completo e distinto do modelo de medida e do modelo 

estrutural.  

Na avaliação inicial do modelo de medida, os parâmetros de ajustamento evidenciaram 

que eles não se encontravam bem ajustados, tendo sido necessário uma reespecificação do 

modelo objetivando melhorar o ajuste ou a sua correspondência com a teoria. O ajustamento 

foi desenvolvido a partir do teste do multiplicador de Lagrange. Nesse sentido, modificações 

sequenciais foram sendo efetuadas no modelo original avaliando-se, em cada momento, 
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possíveis melhorias nos índices de ajuste a ele referentes. As alterações descritas retornaram 

melhorias consideráveis em todos os índices de ajuste prescritos. 

O modelo de medida resultante foi avaliado em termos de validade e de 

confiabilidade.  Todos os indicadores considerados nos cinco construtos propostos foram 

retidos no modelo de medida (exceto os itens INC1, QDT2 e QDT4 que saturaram em fatores 

diferentes). De acordo com a análise do modelo de medida, observou-se que, além do 

modelo apresentar validade convergente (indicando que as variáveis utilizadas para medir 

foram bem definidas, pois os itens de medida estavam bem agrupados com os seus 

respectivos construtos), apresentou também um adequado nível de confiabilidade composta, 

sugerindo que eles mediram adequadamente seus construtos. 

Além disso, constatou-se que as variáveis utilizadas foram verdadeiramente 

representativas dos construtos (tendo em vista que a variância média explicada – VME para 

cada construto ficou acima de 0,5). Igualmente, de acordo com o teste da validade 

discriminante, constatou-se que as variáveis utilizadas tiveram uma relação mais forte com os 

seus referidos construtos do que com qualquer outro construto do modelo. 

Face aos resultados obtidos para a bondade do ajustamento, concluiu-se que o modelo 

de medida pode ser considerado consistente com os dados empíricos e confirmou-se a 

validade nomológica do mesmo. O teste do modelo de medida, segundo as três dimensões-

chave (validade convergente, validade discriminante e validade nomológica), evidencia que 

a proposta teórica explica satisfatoriamente como as diferentes variáveis manifestas 

representam as medidas dos cinco construtos em análise, o que constitui a base do modelo 

teórico desenvolvido. 

A avaliação do modelo estrutural foi realizada, considerando-se as relações 

hipotetizadas no modelo estrutural, a partir da análise dos índices de ajustamento e dos 

parâmetros ajustados para cada relação. O refinamento do modelo estrutural foi efetuado 

com base nos valores dos índices de modificação pelos multiplicadores de Lagrange (ML > 

11, p-valor < 0,01 são indicadores de variação significativa da qualidade do modelo). Em 

termos conclusivos, a estimação com o método de máxima verossimilhança suportou todas 

as hipóteses formuladas no modelo estrutural, ainda que o efeito da imagem sobre a 

lealdade admita alguma salvaguarda, razão pela qual não foi suportada. Em linhas gerais, os 

índices do modelo hipotético mostraram um adequado ajustamento aos dados.  

Com relação à variável latente imagem, os resultados confirmam a previsão de que a 

imagem é um determinante direto da qualidade percebida pelos turistas como destino turístico 

(H1). A influência da imagem na satisfação (H2), também foi suportada. A hipótese da 
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imagem de destino exercer influência direta na lealdade do turista (H3) não se confirmou de 

maneira plena, ou seja, com elevada intensidade. Isso pode ocorrer porque a comparação do 

desempenho com a expectativa da qualidade do serviço turístico é uma situação específica de 

uma experiência do serviço futuro (pós-visita), podendo mediar o impacto da imagem 

(BOSQUE e MARTIN, 2008). A análise da relação estrutural indicou que a imagem de 

destino parece ter um efeito importante sobre a satisfação. A imagem de destino exerce 

influência nas intenções comportamentais de forma indireta, por meio da variável latente 

satisfação. Este achado é consistente com BIGNE et al. (2001). A imagem de destino 

influencia o processo decisório, ou seja, a fase de seleção do destino. Assim, as iniciativas 

para construir ou melhorar a imagem de um destino, melhora a percepção dos visitantes para 

revisitar ou recomendar, sendo fundamental para o sucesso do desenvolvimento do destino.  

No que diz respeito à variável qualidade percebida, os resultados mostraram que existe 

uma relação direta com o valor percebido (H5) e que a mesma é muito significativa com a 

satisfação (H4), sendo ambas suportadas. Como Lee (2009) argumenta, a existência do papel 

moderador do valor percebido entre a qualidade e a satisfação, que frequentemente é 

negligenciado em pesquisas nesta área, foi confirmada no modelo proposto. Ficou também 

evidenciado que a qualidade da viagem tem um efeito direto sobre a satisfação geral e 

moderado por intermédio do valor percebido. A não ser que ocorra uma melhoria do valor 

percebido, a qualidade do serviço pode não ser garantia da satisfação geral do cliente. Por sua 

vez, o benefício decorrente das intenções comportamentais positivas ou da lealdade também 

pode ser incerto. Isto sugere que o valor percebido desempenha um papel importante em 

afetar diretamente o nível de satisfação do cliente (H6) e indiretamente nas intenções 

comportamentais futuras no contexto dos serviços turísticos.  

Em relação à hipótese H7, os resultados do estudo reforçam a ideia amplamente 

sugerida e verificada no turismo (Anderson e Fornell, 1994; Chi e Qu, 2008; Fornell et al., 

1996; Oliver, 2010; Ryan et al., 1999; Yoon e Uysal, 2005) de que a satisfação é o 

antecedente mais importante da lealdade no destino. Esta afirmação foi verificada em função 

de a estimativa desta relação ter sido a mais relevante. Isto caracteriza que, se os turistas 

estiverem satisfeitos com suas experiências de viagem, torna-se mais provável que os mesmos 

revisitem o destino, bem como divulgem este destino por meio da propaganda boca a boca 

(CHI e QU, 2008). A pesquisa mostra ainda que a satisfação leva à intenção de retornar, a 

disponibilidade de pagar mais e a vontade para recomendar o destino a outros (BAKER e 

CROMPTON, 2000; MURRAY e HOWAT, 2002; YOON e UYSAL, 2005).  
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Desta forma, pode-se inferir que os turistas buscam primeiro a satisfação com a 

qualidade dos serviços turísticos e, posteriormente, com os aspectos que influenciam a 

lealdade. Este achado sugere que é adequado para os gestores de destino fazerem maiores 

investimentos em seus destinos turísticos, a fim de continuar melhorando as experiências dos 

serviços turísticos. Uma melhoria na satisfação do turista pode conduzir a um aumento das 

receitas e lucros para os prestadores de serviços (MINGFANG, 2010). Assim, reconhecer e 

compreender as consequências cognitivas e comportamentais da satisfação têm implicações 

importantes para a gestão de destino.  

A qualidade percebida das ofertas de um destino contemplou os aspectos cognitivos do 

comportamento. A satisfação do visitante incluiu tanto os aspectos cognitivos bem como os 

emocionais, enquanto que o construto lealdade (intenções comportamentais) representou a 

componente conativa do comportamento do visitante. 

As relações foram consistentes com o referencial teórico cognitivo-afetivo-conativo 

(BAGOZZI, 1982), em função da satisfação do visitante modelar, em parte, o impacto da 

avaliação sobre a qualidade nas intenções comportamentais dos visitantes. Esse achado 

corrobora os resultados de Cronin et al. (2000) e demonstra que, apenas medir a satisfação 

dos visitantes, pode não ser suficiente para predizer respostas das intenções comportamentais 

dos visitantes, sendo também consistente com os resultados de outros estudos em turismo 

(BAKER e CROMPTON, 2000; COLE e ILLUM, 2006). Da mesma forma, Chi e Qu (2008) 

confirmaram o impacto da satisfação do atributo (operacionalizado de forma semelhante 

como a qualidade em outros modelos) e a satisfação geral na lealdade do destino. Estes 

modelos incluem também a imagem de destino como um antecedente da satisfação do atributo 

e da satisfação geral. 

A análise múltiplos grupos avaliou se a estrutura do modelo de medida ou do modelo 

estrutural era equivalente em populações com propriedades distintas. A natureza desta análise 

demanda a existência de grupos mutuamente exclusivos, cujos itens sejam medidos ou 

avaliados em um conjunto de elementos distribuídos, aleatoriamente ou não, pelos grupos 

(MARÔCO, 2010). Os resultados obtidos por meio das validações cruzadas realizadas para o 

modelo de medida, para o modelo estrutural e para o de médias dos construtos, confirmaram a 

invariância nas três instâncias da formulação e consolidou a validade do modelo proposto. 

Os conceitos apresentados nesta tese foram aplicados comparativamente com três 

métodos de estimação de equações estruturais (ajustadores de Máxima Verossimilhança - 

MLE, Mínimos Quadrados Generalizados - GLS e Mínimos Quadrados não Ponderados - 

ULS). Foi verificado que não existem grandes diferenças entre as estimativas obtidas, quando 
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o modelo é ajustado pelas diferentes funções de discrepância. O método GLS apresentou 

estimativas padronizadas muito próximas às de MLE. Para este método de estimação todas 

as hipóteses formuladas no modelo estrutural foram suportadas. As diferenças foram tênues 

e ocorreram, sobretudo em nível da significância do teste, em particular, na influência da 

imagem com a lealdade, em que H3 foi suportada para um nível de significância de 5%. 

Em relação à estimação por ULS, as estimativas padronizadas dos parâmetros modificaram-se 

pouco, o que se traduz em uma pequena redução na significância estatística das variáveis. 

Estas diferenças justificam-se pelo uso de diferentes métodos de estimação e pela natureza 

dos dados. Para o modelo teórico em análise, os resultados obtidos, com os três métodos, 

traduzem um ajustamento bem adequado do modelo teórico, isto é, o modelo, como um 

todo, é consistente com os dados empíricos. 

Finalizando, foi realizado um estudo utilizando uma abordagem que integrou os 

Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen (SOM) com a técnica de Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE) na aplicação de um problema de segmentação no mercado potiguar de 

destino turístico. Os resultados mostraram que a técnica SOM foi um método válido para 

segmentação de mercado e que a MEE se revelou bem adequada na validação de segmentação 

com modelos estruturais, tendo sido investigadas as várias características demográficas, 

fatores socioeconômicos e comportamentais dos turistas. Além disso, se verificou que o efeito 

moderador da segmentação realizada pode afetar a avaliação da satisfação geral, em especial 

as relações com seus antecedentes, qualidade, valor e imagem.    

Entende-se que a primeira das contribuições acadêmicas deste estudo representou o 

desenvolvimento e a avaliação de um modelo teórico para a compreensão da satisfação no 

destino turístico, por meio da análise das evidências teóricas sobre as relações causais 

estabelecidas entre os principais construtos: satisfação geral, imagem, qualidade, valor 

percebido e lealdade no destino turístico. Dada a escassez de evidências empíricas 

relacionadas a esse tema, considera-se que sua utilização possa ser relevante para a academia. 

Uma segunda contribuição diz respeito à validação da estrutura do modelo de medida e do 

modelo estrutural, incluindo a de médias dos construtos, por meio da análise múltiplos 

grupos, a fim de verificar a equivalência populacional com características distintas, tendo o 

teste de invariância de múltiplos grupos contemplado todas as condições relevantes. A terceira 

contribuição acadêmica deste estudo representou a realização de uma análise comparativa dos 

métodos de estimação MLE, GLS e ULS da modelagem da satisfação por meio da técnica de 

modelagem de equações estruturais. A quarta contribuição acadêmica diz respeito à realização 
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de segmentação de mercado no setor de destino turístico utilizando mapas auto-organizáveis 

de Kohonen e sua validação com modelagem de equações estruturais.  

As implicações gerenciais mais evidentes encontradas no estudo corroboram com o 

trabalho de Fornell et al. (1996) sobre a qualidade percebida e sua relação com o desempenho 

do serviço experimentado pelos clientes e, ainda, que, com os achados da pesquisa, se pode 

considerar que o valor percebido também afeta na satisfação e possui correlação direta com 

este construto. Em consequência disso, cabe aos gestores investirem na qualidade dos 

encontros de serviços e nas operações que compõem a oferta total da prestação do serviço, de 

forma a otimizar custos, reduzir incidentes críticos e aumentar a eficiência, ao oferecerem um 

serviço satisfatório ou superior ao dos concorrentes, em termos de atributos de serviços.   

A satisfação do turista tem um papel preponderante no planejamento dos produtos 

turísticos comercializáveis para os destinos e sua avaliação deve ser um parâmetro básico 

utilizado para avaliar o desempenho do destino (YOON e UYSAL, 2005). A parceria entre o 

setor público e privado e uma cooperação estreita entre todos os fornecedores locais podem 

ser fundamentais para a capacidade dos destinos em oferecer produtos de qualidade 

(BUHALIS, 2000). A complexidade do marketing de destino aumenta na medida em que os 

turistas consomem regiões como experiências integradas e, portanto, um alto grau de 

integração nos fornecedores é essencial para alcançar vantagens competitivas distintas de 

qualquer destino. A tarefa de medir a satisfação com o nível de destino deve ser realizada e os 

seus resultados amplamente divulgados entre todos os intervenientes do lado da oferta no 

nível de destino (hotéis, restaurantes, centros de informações turísticas, agências de turismo, 

etc), a fim de facilitar e / ou melhorar o nível geral da qualidade do destino e, finalmente, a 

sua atratividade.  

A partir dessa perspectiva, sugere-se que os gerentes se concentram na oferta de 

qualidade, não só por meio da técnica, mas também das perspectivas funcionais das 

dimensões do serviço, levando em consideração os atributos de diferentes destinos e, assim, 

criando ofertas diferenciadas (diferentes dos concorrentes). Além disso, como visto no 

modelo proposto, a qualidade percebida influencia diretamente a satisfação e indiretamente as 

intenções comportamentais (intenções de recompra e compromisso de recomendações). 

Como um antecedente direto da satisfação do turista, o valor percebido deve ser visto 

como um objetivo estratégico pelos gestores do destino turístico. Desta maneira, este trabalho, 

juntamente com estudos anteriores (Lee et al., 2007; Gallarza e Saura, 2006 e Al-Sabbahy et 

al., 2004) sugerem que o valor percebido deve ser medido por itens multidimensionais, 

incluindo preço, tempo e esforço. Assim, os gestores devem analisar o valor percebido de uma 
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forma holística, em vez de uma concentração excessiva na utilidade econômica. Além disso, 

para agregar aos turistas mais valores, os gestores de destino devem projetar produtos e 

itinerários para reduzir o tempo e esforço dos turistas. 

A imagem de destino exerce um efeito relevante na satisfação do turista, tão 

representativo quanto os outros três antecedentes discutidos neste estudo. Desta forma, a 

imagem deve ser cuidadosamente desenvolvida pelos gestores de destino. Como indicado, a 

imagem de destino pode ser medida por três indicadores, marca destino, natureza/cultura e 

entretenimento. Assim, a imagem de destino pode ser construida para melhorar esses três 

aspectos. 

Embora a importância da lealdade do turista tenha sido geralmente reconhecida, a 

fidelização do turista não deve ser apenas entendida como a repetição de compras de produtos 

tangíveis. Devido às variações de motivações turísticas, disponibilidade de finanças da família 

e limitações de tempo de viagem, a satisfação do turista, com a sua experiência em um 

destino, não garante o seu retorno. No entanto, os turistas satisfeitos estarão mais dispostos a 

recomendar o destino para os outros turistas, razão pela qual podem ser vistos como mais um 

aspecto da lealdade. Neste sentido, os gestores devem compreender a fidelização do turista de 

uma forma holística, combinando as dimensões comportamentais e conativas. 

Finalmente, pode-se supor que, intuitivamente, se os turistas estão satisfeitos com suas 

experiências de viagem, eles estarão mais dispostos a revisitar destinos e recomendá-los a 

outras pessoas. Este estudo fornece evidência empírica de apoio a esta declaração, em que 

existe uma relação altamente significativa entre estes dois construtos. Em outras palavras, a 

satisfação afeta diretamente a lealdade de destino em uma direção positiva e expressiva. Além 

disso, a satisfação é mediadora entre a geração da motivação da viagem e a fidelização do 

destino. Por conseguinte, os gestores de destinos deve estabelecer uma maior satisfação do 

turista criando um comportamento positivo do turismo pós-compra, a fim de melhorar e 

sustentar a competitividade de destino.  

Isso indica que uma abordagem integrada e holística de gestão se torna imperativa. A 

oferta de destino deve ser moldada em um processo contínuo de avaliação da percepção dos 

visitantes em relação aos atributos da qualidade de destino, da sua satisfação com a 

experiência recebida no destino e das suas intenções comportamentais futuras. Portanto, uma 

oferta turística no nível de destino não deve ser encarada como um conjunto de atributos de 

destino em si, mas sim, como o produto dos esforços integrados de marketing e operação 

destinados a melhorar a satisfação e a lealdade do visitante.  
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A pesquisa sustenta a hipótese de que os atributos de destino determinam a percepção 

da qualidade de oferta de um destino. Enquanto alguns deles são determinados externamente 

(por exemplo, as condições climáticas ou atrativos naturais), a grande maioria dos atributos 

que influenciam a percepção do visitante em relação à satisfação geral de um destino pode ser 

controlada e gerenciada. A importância e a contribuição de cada indicador podem ser 

avaliadas, concentrando-se em parâmetros individuais para a percepção da qualidade da oferta 

de um destino.  

Entre as dimensões da Imagem (marca destino, natureza/cultura e entretenimento) 

incluídas no modelo final, os itens referentes à simpatia do povo potiguar (IMD3) e a boa 

reputação de Natal (IMD2) obtiveram uma ótima avaliação. Entretanto, o sentimento dos 

turistas em relação à vida noturna não foi adequada (IEN1) e, principalmente, em relação aos 

serviços de segurança pública (atos criminosos e furtos) (IMD4) que obteve uma nota bem 

inferior à média deste construto.  

Em relação ao construto Qualidade Percebida, que abrange as dimensões de qualidade 

de destino de férias e dos serviços complementares, o maior destaque foi em relação à 

quantidade e variedade dos meios de hospedagens (QSC2). Como avaliações negativas foram 

listadas os seguintes itens: a acessibilidade aos postos de informações turísticas (QSC7), o 

qual obteve uma avaliação baixa e a infraestrutura pública que deixou muito a desejar (QSC4), 

tendo este item obtido a pior avaliação de todos os 33 parâmetros de avaliação do 

questionário.  Os outros construtos tiveram avaliações adequadas, ressaltando a avaliação da 

satisfação geral com Natal (SAG1) que foi muito boa e uma sensibilidade muito elevada dos 

turistas em recomendar este destino a familiares e amigos (LER1).   

Portanto, existem muitos aspectos a serem analisados para que os pontos fortes 

possam permanecer e os pontos fracos possam ser melhorados. Apesar dos pontos fracos ou 

inexplorados apontados no destino turístico potiguar, Natal possui grandes fontes de 

vantagem competitiva no turismo. Talvez entre elas, os maiores destaques sejam os recursos 

naturais e culturais. 

6.2 Limitações e futuras pesquisas  

Limitações são inerentes à realidade de pesquisa. Dessa forma, é imperativo que suas 

implicações teóricas e metodológicas sejam reconhecidas. Assim, e a despeito do rigor 

científico inerente à condução desta tese, faz-se necessário que se registrem as limitações a ela 

aderentes. Apesar dos cuidados teóricos e metodológicos, é preciso reconhecer que qualquer 
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estudo empírico desta natureza apresenta sempre limitações geralmente devidas, quer às 

opções metodológicas adotadas, quer ao modo em que é realizado o trabalho de campo.  

No que se refere às técnicas quantitativas utilizadas, que, mesmo sendo 

significativamente fortes para extrair as informações estatísticas e suas relações, algumas 

interações podem não ter sido percebidas, não sendo assim, capazes de captar todas as 

diferenças do comportamento humano, por mais diversificados e consistentes que sejam os 

métodos. Além disso, a busca por um instrumento de medição parcimonioso e facilmente 

aplicável impõe algumas limitações em relação ao número de construtos e variáveis de 

medidas. Embora reconhecendo que nenhum modelo de competitividade universal e ideal 

existe para cada destino (Gomezelj e Mihalic, 2008), objetivou-se incluir os construtos mais 

amplamente aplicáveis. A inclusão de construtos / variáveis adicionais poderia fornecer 

melhores percepções sobre a satisfação do cliente e melhores motivos para tomada estratégica 

de decisão, mas, ao mesmo tempo, reduziria a transparência e a generalização do modelo. 

Além disso, as emoções não podem ser completamente explicadas por meio de 

aspectos cognitivos. Estados emocionais podem ser influenciados por outros fatores, como 

traços de personalidade (Mooradian e Oliver, 1997) ou tipos de experiências (OLIVER, 

1980). Em segundo lugar, os processos psicológicos integrados à satisfação do turista podem 

ser influenciados por variáveis comportamentais (por exemplo, a variedade do 

comportamento de procura) e características demográficas. 

Por outro lado, seria desejável que a obtenção das informações tivesse sido realizada 

de maneira longitudinal, coletando-se os dados em determinados intervalos de tempo, de 

forma a reduzir eventuais efeitos de sazonalidade e consolidar o inter-relacionamento das 

variáveis envolvidas. Outra limitação diz respeito à sensibilidade das técnicas de estimação 

utilizadas em relação à suposição de normalidade e dos coeficientes de curtose e de 

assimetria, cujos resultados demonstraram que se tratava de uma distribuição assimétrica 

negativa e leptocúrtica, tornando necessária a utilização de transformações dos dados 

originais. Em relação ao processo de medição das variáveis, a natureza de auto aplicação do 

questionário da fase descritiva potencializa a subjetividade dos respondentes quando do 

fornecimento das informações, ficando as questões sujeitas a entendimentos nem sempre 

inequívocos.  

Finalmente, devem ser consideradas as ressalvas inerentes à MEE, no que concerne a 

seu poder de explicação causal (HOYLE, 2012). Relações de dependência entre variáveis não 

necessariamente implicam causalidade, sendo relevante que a verificação dessa última se faça, 

também, utilizando-se métodos experimentais de pesquisa, de modo que as relações de causa 
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e efeito subjacentes às relações hipotetizadas nesta tese devem ser interpretadas com cautela. 

Postas as limitações julgadas inerentes a este estudo, encaminham-se, na sequência, possíveis 

direcionamentos para estudos futuros.  

Uma vez que a temática desse tipo tem espaço para amplos debates acadêmicos, novas 

contribuições são importantes para agregar mais conhecimentos e expandir as perspectivas 

sobre estudos acerca da mensuração da satisfação. Esforços em pesquisa podem ser feitos, no 

sentido de aumentar a dimensão da amostra e assim obter questionários suficientes para 

analisar os determinantes da satisfação dos turistas de outras nacionalidades. Por outro lado, 

novos estudos podem ser realizados com o mesmo tema, mas de forma longitudinal e 

ampliando-se o universo para incluir outras cidades da região Nordeste do país, que tenham 

características sociais, econômicas e culturais semelhantes às de Natal, principalmente no que 

se refere ao desenvolvimento do setor turístico. Para a generalização do modelo, apesar de ter 

sido validada criteriosamente por meio de análise multigrupos, é sugerida a replicação deste 

estudo em outros ambientes que possuam atributos de destino diferentes. Isso pode fornecer 

oportunidades para avaliar a extensão e sentido da motivação de como os visitantes se 

relacionam entre os graus de satisfação com a lealdade do destino. Uma aplicação do modelo 

para outras configurações ajudarão a produzir indicadores mais consistentes e reforçar ainda 

mais a validação dos construtos, e assim, produzir um modelo mais robusto e estável.  

O modelo proposto pode ser modificado para permitir a medição padronizada da 

satisfação do turista em nível de fornecedores individuais (por exemplo, hotéis, restaurantes e 

outros prestadores de serviços). Isso permitiria uma comparação direta dos resultados em 

diferentes tipos de intervenientes do lado da oferta, bem como a aferição dos resultados 

individuais dos fornecedores em relação à satisfação geral do turista, alcançado no nível de 

destino. A base metodológica comum para medir a satisfação do turista em diferentes pontos 

de interação, por meio de um único destino, poderia, assim, ajudar na identificação dos 

elementos mais fracos da oferta integrada de um destino e proporcionar uma valiosa 

contribuição para os processos de tomada de decisões gerenciais. 

Os resultados inerentes a essa pesquisa, bem como as limitações previamente 

descritas, apontam para a relevância de novos estudos que possam ser realizados em campo. 

Inicialmente, constata-se que a importância de estudos futuros é consequência da própria 

natureza deste trabalho. Investigações visando à geração de modelos alinham-se, antes de 

tudo, ao objetivo de construção teórica e não do teste de teorias (KOHLI e JAWORSKI, 

1990). Assim, embora as constatações empíricas exibidas tenham sólidos respaldos teóricos e 

rigor estatístico, outras pesquisas poderão ser necessárias antes que se esboce um desenho 
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teórico mais estável sobre o tema. Como destaca a literatura, a confirmação de um modelo 

com ajuste satisfatório não deve ser tomada de forma absoluta; poderão existir outros modelos 

ainda não testados que apresentem adequação similar ou superior ao posto em prova. 
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Apêndice A 

Questionário da pesquisa 
 

Prezado participante, 
 

Com a finalidade realizar um estudo sobre modelos comportamentais de destino turístico, as universidades 

(UFRN, UERN e UFERSA) em conjunto, estão realizando uma pesquisa para identificar os antecedentes e 

consequentes da satisfação de clientes em destinos turísticos. Trata-se de um estudo exclusivamente acadêmico, 

onde as suas respostas e os seus dados serão tratados com o máximo sigilo. Favor assinalar apenas uma 

alternativa de cada questão. Face ao exposto, e na certeza de contar com o seu consentimento, antecipadamente 

transmito os meus agradecimentos e coloco-me ao seu inteiro dispor para qualquer outra informação ou 

esclarecimento. 

 

Professor responsável pela pesquisa: Teófilo Camara Mattozo. 

 

1. Estado civil: 2. Idade: 

(a) Solteiro (a) De 18 a 30 anos 

(b) Casado (b) De 31 a 40 anos 

(c) Viúvo (c) De 41 a 50 anos 

(d) Divorciado (d) De 51 a 60 anos 

(e) Outro (e) Mais de 60 anos 

3. Grau de escolaridade: 4. Ocupação principal: 

(a) Ensino fundamental  (a) Funcionário público 

(b) Ensino médio (b) Funcionário de empresa privada 

(c) Ensino superior incompleto (c) Aposentado 

(d) Ensino superior completo (d) Empresário 

(e) Pós graduação (e) Outro 

5. Rendimento familiar médio mensal: 6. Sexo: 

(a) Até R$ 2.488,00 (a) Masculino 

(b) De R$ 2.489,00 a R$ 4.976,00 (b) Feminino 

(c) De R$ 4.977,00 a R$ 7.464,00 7. Residência fixa: 

(d) De R$ 7.465,00 a R$ 9.952,00 Cidade: 

(e) Mais de R$ 9.952,00  Estado: 

8. Viajou a Natal com: 9. Motivo de visitar Natal: 

(a) Família (a) Lazer – Turismo 

(b) Sozinho (b) Trabalho – Negócios 

(c) Amigos (c) Congressos – Convenções 

(d) Pacote turístico (d) Outros 

(e) Outros   

10. Número de visitas a Natal: 11. Tempo de permanência em Natal:  

(a) Primeira vez (a) 1 a 3 dias 

(b) Segunda vez (b) 4 a 7 dias  

(c) Terceira vezes (c) 8 a 14 dias 

(d) Mais de três vezes (d) Mais de 14 dias 
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Instruções:  

 

 

Com base na sua recente experiência, gostaria que respondesse às questões que lhe são 

colocadas em seguida. O único objetivo é conhecer a sua opinião sobre este assunto, razão 

pela qual não há respostas certas ou erradas! Gostaríamos que primeiro verificasse se discorda 

ou concorda com a afirmação apresentada e depois identificasse o seu grau de discordância ou 

concordância (pouco, muito, totalmente). Para cada questão ordene, por ordem crescente de 

preferência, os aspectos apontados em cada conjunto de questões. Por favor, se você sente que 

a afirmação não é de forma alguma coerente como a que você tem em mente, assinale 1 (). 

Caso você sinta que a afirmação é absolutamente coerente, assinale 10 (). Caso o seu 

sentimento seja que a afirmação está entre essas duas percepções assinale uma opção 

intermediária.  

 

Qual destas imagens expressa melhor a sua 

opinião?  
Gostaria que você indicasse 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 

Imagem do Destino Turístico (ξi) 

IMD.1 – Natal oferece uma boa qualidade de vida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IMD.2 – Natal tem um bom nome e uma boa reputação. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IMD.3 – Natal apresenta hospitalidade e pessoas simpáticas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IMD.4 – Natal oferece um bom serviço de segurança pública em 

relação a atos criminosos e furtos. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INC.1 – Natal tem o seu entorno natural muito atrativo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INC.2 – Natal dispõe de atividades culturais de interesse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INC.3 – Natal tem diversidade de tradição, costumes e artesanato. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IEN.1 – Natal dispõe de uma adequada vida noturna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IEN.2 – Natal oferece uma gastronomia rica e variada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IEN.3 – Natal tem uma ampla variedade de atividades de lazer e 

entretenimento. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Qual destas imagens expressa melhor a sua 

opinião?  
Gostaria que você indicasse 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 dos Produtos e Serviços do Destino Turístico (ηq) 

QDT.1 – Natal tem, nos atrativos turísticos (recursos naturais, 

histórico-culturais etc.), uma boa qualidade. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QDT.2 – Natal tem uma boa qualidade e variedade de atividades 

de lazer (descanso, divertimento, recreação e entretenimento).  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QDT.3 – Natal tem uma boa qualidade ambiental (clima, ar e 

água). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QDT.4 – Os locais visitados em Natal eram limpos e higiênicos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QDT.5 – Natal tem uma boa qualidade da paisagem arquitetônica. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QDT.6 – Natal tem uma boa qualidade e diversidade de produtos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QSC.1 – Natal tem uma boa qualidade e variedade de serviços de 
restauração (restaurantes, bares etc.). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QSC.2 – Natal tem uma boa qualidade e variedade dos meios de 

hospedagens (hotéis, pousadas etc.). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QSC.3 – Natal dispõe de uma boa qualidade dos serviços de 

transporte (rodovias, estações rodoviárias, aeroporto, serviço 

aéreo, taxi etc.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QSC.4 – Natal dispõe de uma boa qualidade na infraestrutura 

pública (sistema de segurança, mobilidade urbana, comunicação, 

médico-hospitalar etc.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QSC.5 – Em Natal os operadores e guias turísticos oferecem uma 

boa qualidade. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QSC.6 – Natal tem boa qualidade na informação sobre atividades 

de lazer (descanso, divertimento, recreação e entretenimento). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QSC.7 – Natal oferece fácil acessibilidade aos postos de 

informação turística. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QSC.8 – Natal tem uma boa qualidade nos serviços oferecidos 

(confiabilidade, atendimento, capacidade de orientação etc.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Qual destas imagens expressa melhor a sua 

opinião?  
Gostaria que você indicasse 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 Percebido no Destino Turístico (ηv) 

VQP.1 – É boa a qualidade de Natal, enquanto destino turístico, 

em relação aos preços aqui praticados. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VQQ.1 – É boa a qualidade global de Natal, enquanto destino 

turístico, quando comparada com a qualidade global do seu último 

destino turístico. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VPP.1 – São bons os preços praticados em Natal em relação aos 

preços praticados no seu último destino turístico. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfação no Destino Turístico (ηs) 

SAG.1 – É boa a sua satisfação geral com Natal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SAE.1 – A sua satisfação em relação ao atendimento dos 

parâmetros de qualidade e preferências pessoais correspondeu às 

suas expectativas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SAC.1 – É alto o seu grau de satisfação com Natal quando 

comparada com um destino turístico ideal. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lealdade ao Destino Turístico (ηl) 

LEV.1 – É grande a sua probabilidade de voltar a escolher Natal 

como destino turístico, num futuro próximo.. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LER.1 – É elevada a sua vontade de recomendar Natal como 
destino turístico a colegas e amigos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LEP.1 – A sua lealdade é influenciada em relação aos preços 

praticados em Natal. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Apêndice B 

Ajuste global do modelo 
 

 

O ajuste geral do modelo tem por objetivo verificar se a hipótese de estrutura de 

variância está respeitada, ou seja, as medidas de ajuste avaliam se a matriz de covariância 

ajustada pelo modelo, ∑(휃)  é condizente com a matriz de covariância amostral, S. Têm a 

vantagem de serem medidas que avaliam o ajuste do modelo como um todo, permitindo que 

sejam detectadas falhas no ajuste do modelo que não podem ser detectadas em testes de 

parâmetros ajustados. A principal hipótese de um modelo de equações estruturais é ∑ =∑(휃) , 

neste caso, quando a hipótese é verdadeira, espera-se que ∑−∑(휃) = 0, ou seja, que a matriz 

de resíduos populacional seja nula. 

Quando é encontrado algum resíduo populacional diferente de zero, isto significa que 

ele foi mal ajustado pelo modelo. O objetivo é que os resíduos estejam próximos de zero, 

indicando um bom ajuste do modelo. Haverá um ajuste perfeito quando tem uma perfeita 

correspondência entre a matriz reproduzida pelo modelo e a matriz de observações. A 

avaliação do ajuste de um modelo de equações estruturais não é algo simples e único, tendo 

sido desenvolvido uma série de medidas que, juntas, permitem analisar a sua bondade e 

adequação. Existem três tipos de medidas de ajuste global: medidas de ajuste absolutas, 

medidas de ajuste incrementais e medidas de ajuste parcimoniosas. 

A – Medidas de ajuste absoluto 

Determina a extensão em que o modelo geral (modelo de medição e o modelo 

estrutural) prevê a matriz de dados inicial. As principais medidas absolutas de ajustamento 

utilizadas são as seguintes: 

 

Estatística Qui-quadrado: é uma das medidas de bondade de ajuste mais comum e 

utilizadas. É um teste estatístico (com base na distribuição 2), que mede a distância existente 

entre a matriz de dados original e a matriz estimada pelo modelo. Contempla todas as 

premissas necessárias para aplicar o teste (distribuição da amostra multinormal) e se o 

tamanho da amostra é suficiente grande. O teste funciona da seguinte forma: 

H0: S =  

H1: S #  
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A hipótese nula é que a matriz de observações (S) e a matriz estimada () são iguais, 

enquanto que a hipótese alternativa é que eles são diferentes.  

Assim, valores altos da estatística 2 implicam em rejeitar a hipótese nula e valores 

baixos para não rejeitar. Com esta avaliação se verifica que não há diferenças significativas 

entre as duas matrizes, de modo a não rejeitar a hipótese nula. O nível de significância deve 

ser maior do que 0,05 ou 0,01, dependendo do requisito proposto para o teste. 

Uma grande desvantagem é que para amostras suficientemente grande (mais de 400), 

aumenta a probabilidade de rejeitar o modelo embora às diferenças entre as matrizes seja 

mínima e, por outro lado, quando o tamanho da amostra é pequeno (menos do que 100) a 

prova mostrará um ajuste aceitável, embora, na realidade, possam existir grandes diferenças 

entre essas matrizes. 

 

Noncentrality Parameter (NCP): é igual à estatística 2 corrigido pelos graus de liberdade, 

sendo assim menos afetada pelo tamanho da amostra: 

NCP = 2 - graus de liberdade 

O número de graus de liberdade (gl) para um modelo proposto é calculado como se segue: 

𝑔𝑙 =
1

2
𝑞[(𝑘 + 𝑡)(𝑘 + 𝑡 + 1)] − 𝑝

 

Onde: k: número de indicadores exógenos, t: número de indicadores endógenos e p: número 

de parâmetros ajustados no modelo. Os valores do qui-quadrado são consideradas adequadas 

quanto mais próximo for de zero. 

 

Root Mean Square Error de Approximation (RMSEA): é uma medida de ajustamento 

introduzida por Steiger (1990) para tentar eliminar os inconvenientes apresentados pelo 2 

quando a amostra é suficientemente grande. Aqui, a discrepância entre a matriz de observação 

inicial e a matriz estimada pelo modelo é medida em termos de população e não em termos da 

amostra. Ela descreve a diferença de matrizes por grau de liberdade, isto é, a qualidade do 

ajustamento deve ser esperada se o modelo for ajustado na população e não na amostra: 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = [
max {2 − (

𝑔𝑙
𝑁 − 1) , 0}

𝑔𝑙
]

−1/2

 

Valores de RMSEA abaixo de 0,05, e até mesmo 0,08, indicam um bom ajuste do 

modelo na população. Além da estimativa pontual que alguns programas como o AMOS® ou 

LISREL® que realizam o RMSEA, também fornecer uma estimativa por intervalo e um teste 
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estatístico para RMSEA  0,05 (chamado PCLOSE no AMOS®, que fornece um teste de 

ajuste exato), que é muito útil para o processo de avaliação. 

 

Goodness of Fit Index (GFI): é um índice de variabilidade explicada pelo modelo, oscilando 

seus valores entre 0 (ajuste pobre) e 1 (ajuste perfeito). É independente do tamanho da 

amostra e menos sensível do que o 2 para desvios da normalidade. A interpretação é análoga 

à R2 em regressão múltipla e não há limite no qual se possa dizer que o ajuste é bom, 

enquanto que os valores superiores a 0,90 indicam um ajuste adequado. No procedimento de 

ajustamento MLE, o GFI é definido pela seguinte expressão: 

𝐺𝐹𝐼 = 1 −
𝑡𝑟(𝛴−1𝑆 − 𝐼)2

𝑇𝑅(𝛴−1𝑆)2

 

onde I é a matriz de identidade. 

O GFI é afetado pelo tamanho da amostra e pelo número de indicadores, de modo que 

ele pode, eventualmente, ser enganoso para uma quantidade particular de indicador. Para 

resolver isso, pode-se usar o Índice de bondade de ajuste relativo (Relative Goodness of Fit 

Index, RGFI), que é dada pelo quociente entre o GFI ajustado pelo modelo e o GFI esperado 

em função do tamanho da amostra e do número de indicadores utilizado pelo modelo (EGFI): 

𝐸𝐺𝐹𝐼 =
1

1 + [
𝑔𝑙

(𝑘 + 𝑡)𝑛
]

 

O EGFI diminui com o aumento do número de indicadores e aumenta com o tamanho da 

amostra: 

RGFI  GFI / EGFI 

Assim, pode-se avaliar a qualidade do ajuste do modelo por meio de RGFI, obtendo-se 

assim uma medida relativa de bondade, que leva em conta o tamanho da amostra e o número 

de indicadores. São considerados na prática os modelos que tenham um RGFI superior a 0,90. 

B. Medidas de ajuste incremental  

Compararam o modelo proposto com um modelo nulo ou básico, que é tomado como 

referência e que, tradicionalmente, é aquele que fornece uma completa falta de associação 

entre as variáveis do modelo. Trata-se, por conseguinte, em comparar o modelo proposto com 

o pior modelo possível. Dentro destes índices incrementais se podem destacar os seguintes: 

 



213 

 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI): é outra das mais tradicionais medidas que, 

juntamente com o 2, o GFI e outras medidas absolutas de ajuste, tem sido utilizadas para 

avaliar a bondade de ajuste dos modelos de equações estruturais. Não há limites exatos a 

partir dos quais se pode afirmar a adequação de um modelo. Com base na experiência prática 

se considera que valores superiores a 0,90 são indicativos de um bom ajuste do modelo para 

os dados: 

𝐴𝐺𝐹𝐼 = 1 − [
(𝑘 + 𝑡)(𝑘 + 𝑡 + 1)

2𝑔𝑙
] (1 − 𝐺𝐹𝐼)

 

Como o GFI, este índice é afetado pelo tamanho da amostra e pelo número de 

indicadores, por isso é mais adequado obter o valor relativo de AGFI (RAGFI). Tal como no 

caso de GFI, deve-se calcular o valor esperado de AGFI (EAGFI), que é obtido por meio da 

substituição na fórmula acima do GFI pelo EGFI. Em seguida, o RAGFI é calculado 

dividindo o AGFI por EAGFI. Este valor irá proporcionar uma melhor base para avaliar a 

bondade de ajuste do modelo, eliminando assim o efeito do tamanho da amostra e do número 

de indicadores.  

O valor limite para a aceitação do modelo é geralmente ajustado para 0,80, embora se 

deva notar que este limite é arbitrário e deve servir apenas como orientações, uma vez que é 

apropriado para ser utilizado comparando determinados modelos alternativos ajustados para o 

mesmo conjunto de dados. 

 

Normed Fit Index (NFI): é outra medida de ajuste incremental que compara o modelo 

proposto e o nulo. Na realidade mede a redução proporcional em função de ajuste quando se 

passa do modelo nulo ao modelo proposto. A gama de variação deste índice também está 

entre 0 e 1, sendo recomendados valores superiores a 0,90: 

𝑁𝐹𝐼 =
(

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜
2 − 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
2 )


𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜
2

 

Apresenta alguns problemas:  

1º) Por não levar em conta os graus de liberdade, o valor do qui-quadrado do modelo proposto 

é reduzida pela adição de mais parâmetros, de modo que o índice aumenta não pelo fato de 

um bom ajuste dos dados, mas porque reduz o número de graus de liberdade; 

2º) O valor de NFI varia, em função do tamanho da amostra, ou seja, é maior à medida que a 

amostra aumenta. 

Estas desvantagens o tornam inadequado para comparar modelos alternativos com 

diferentes números de parâmetros e tamanho da amostra. 
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Incremental Fit Index (IFI): é outro índice que elimina os inconvenientes do NFI proposto 

por BOLLEN (1989): 

𝑁𝑁𝐹𝐼 =
(

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜
2 𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜⁄ ) − (

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
2 𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜⁄ )

(
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜
2 𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜⁄ ) − 1

 

Em igualdade de condições, o IFI é melhor para pequenas amostras do que para 

grandes amostras, o que contraria a tendência aleatória do NFI para grandes amostras. A 

introdução no denominador dos graus de liberdade do modelo proposto implica que, se 

existem dois modelos com os mesmos valores para o 2 do modelo nulo e proposto, aquele 

com menos parâmetros apresentará um maior valor para o IFI, sendo, portanto, o mais 

adequado. São considerados valores adequados os próximos da unidade, embora o seu valor 

possa ser maior do que 1 em algumas ocasiões. 

 

Relative Fit Index (RFI): foi também introduzido por Bollen, sendo muito semelhante ao 

NNFI com uma única diferença de que o denominador é subtraído da unidade com a razão 

entre 2 e os graus de liberdade para o modelo nulo: 

𝑅𝐹𝐼 =  
(

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜
2 𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜⁄ ) − (

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
2 𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜⁄ )

(
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜
2 𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜⁄ )

 

Desta forma, são recompensados os modelos mais parcimoniosas ou mais simples, 

mas também depende do tamanho da amostra. Este índice fornece valores próximos à unidade 

na medida em que o modelo está chegando a um bom ajuste. 

 

Tucker-Lewis Index (TLI): O índice incremental de ajuste de Tucker e Lewis resulta da 

comparação do número de graus de liberdade do modelo ajustado com o número de graus de 

liberdade do modelo nulo. Ao considerar os graus de liberdade dos modelos, o problema de 

modelos sobre ajustados como consequência do número de coeficientes ajustados fica 

atenuado. O índice de Tuker e Lewis (TLI) é definido por: 

 

𝑇𝐿𝐼 = {
((𝑁𝑢𝑙𝑜)

2 𝑔𝑙(𝑁𝑢𝑙𝑜))  −  ((𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜)
2 𝑔𝑙(𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜)) ⁄  ⁄

((𝑁𝑢𝑙𝑜)
2 𝑔𝑙(𝑁𝑢𝑙𝑜))  −  1 ⁄

}  

 

O TLI é pouco influenciado pelo tamanho da amostra. Modelos ajustados com valores de TLI 

superiores a 0,90 são considerados como bons ajustes. 
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Comparative Fit Index (CFI): introduzido por Bentler, indicando um bom ajuste do modelo 

para valores próximos a unidade. 

𝐶𝐹𝐼 = 1 −
𝑀𝑎𝑥[(𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜 

2  −  𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜), 0] 

𝑀𝑎𝑥[(𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜 
2  − 𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜), (𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜  

2  −  𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜)  , 0]

 

 

C. Medidas de ajuste de parcimônia 

A parcimônia de um modelo é o grau em que alcança ajuste para cada coeficiente ou 

parâmetros ajustados, de modo que estas medidas relacionam a bondade do modelo com o 

número de coeficientes necessários para atingir este nível de ajustamento. O objetivo é obter 

uma medida do nível de ajuste por coeficiente ajustado, evitando o sobre ajuste do modelo 

com coeficientes desnecessários. 

Como na maioria dos índices, estes não têm qualquer teste estatístico que lhes estejam 

associados porque seu uso é mais apropriado na comparação de modelos alternativos. Dentro 

destas medidas podem destacar os seguintes: 

 

Parsimonious Normed Fit Index (PNFI): é semelhante ao NFI, mas considera o número de 

graus de liberdade utilizados para atingir o nível de ajuste. Como o nível de parcimônia ideal 

é de 1 grau de liberdade por coeficiente ajustado, o que interessa é alcançar altos valores de 

parcimônia, ou seja, valores elevados deste índice. Ao comparar modelos alternativos, 

diferenças de valores do PNFI entre 0,06 e 0,09 são importantes: 

𝑃𝑁𝐹𝐼 = (
𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 

𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑢𝑙𝑜 
) ∗ 𝑁𝐹𝐼

 

 

Parsimonious Goodness of Fit Index (PGFI): consiste em ajustar o GFI de maneira 

semelhante ao AGFI, mas com base na parcimônia do modelo ajustado. Novamente, os 

valores elevados são preferidos para este índice: 

𝑃𝐺𝐹𝐼 = (
𝑔𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 

(𝑘 + 𝑡)(𝑘 + 𝑡 + 1) 2⁄
)
 

 

Qui-quadrado Normalizado (2/gf): esta medida proposta por Jöreskog, consiste no valor 

da estatística qui-quadrado dividido pelos graus de liberdade. Apresenta o mesmo 

inconveniente, como discutido acima para qui-quadrado, sendo muito sensível ao tamanho da 

amostra, no entanto, ao considerar que os graus de liberdade permite avaliar os modelos sobre 
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ajustados (valores inferiores a unidade) e aqueles sem ajustamento suficiente com os dados 

(valores superiores a 3). 

 

Critério de Informação de Akaike (Akaike Information Criterion, AIC): é usado para 

comparar modelos com diferentes números de variáveis latentes. Quando se obtém valores 

pequenos do 2 com poucos parâmetros, esta medida foi muito pequena (em torno de 0) 

indicando uma alta parcimônia: 

AIC = 2 + 2p 

Uma transformação de AIC foi proposta por Bozdogan (1987), tendo praticamente as mesmas 

implicações: 

𝐶𝐴𝐼𝐶 =  2 + [1 + ln(𝑁)]𝑝 

onde N é o tamanho da amostra. 

 

N Crítico (Critical N, CN): o CN (Hoetler, 1983) sugere o tamanho que uma amostra deve 

ter a fim de aceitar o ajuste de um modelo com base em uma estatística. É recomendado pelo 

menos valores acima de 200 para este índice, uma vez que este valor é um ponto de partida 

razoável sugerindo que as diferenças entre a matriz de covariância da população e a matriz de 

covariância observada são triviais: 

𝐶𝑁 =  


𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙(1−𝛼)
2


𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 
2

+ 1
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RESUMO 

 

A segmentação de mercado é uma parte vital do marketing de uma organização porque fornece uma maneira adequada para o 

desenvolvimento de serviços, estratégias e posicionamentos diferenciados. Metodologias de segmentação atuais e técnicas de 

agrupamento evoluíram de modo a incluir o uso de redes neurais artificiais para a segmentação de mercados. Este estudo 

utiliza uma abordagem que integra os Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen (SOM) com a técnica de Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE) na aplicação de um problema de segmentação no mercado brasileiro de destino turístico. Os 

resultados mostram que a combinação das técnicas se revelou adequada na validação de segmentação com modelos 

estruturais, tendo sido investigadas as várias características demográficas, fatores socioeconômicos e comportamentais dos 

clientes. Além disso, foi verificado que o efeito moderador da segmentação realizada pode afetar a avaliação da satisfação 

geral, em especial as relações com seus antecedentes, qualidade, valor e imagem. 

 

Palavras - chave: Segmentação de Mercado, Destino Turístico, Mapas Auto-Organizáveis (SOM), Modelagem de Equações 

Estruturais, Invariância Fatorial e Estrutural.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Índice Mundial de Competitividade em Turismo (Travel & Tourism Competitiveness Index - TTCI) pode ser 

considerado um referencial de extrema relevância quando se discute sobre a competitividade no turismo. De 

acordo com o resultado deste índice (WEF, 2012), em 2011, o Brasil estava na 45ª posição, tendo regredido sete 

posições apesar de liderar no atributo recursos naturais, estando na 23ª em recursos culturais e na 29ª em 

sustentabilidade ambiental. Neste mesmo período, recebeu apenas 5,7 milhões de turistas estrangeiros, enquanto 

a França, 83,0 milhões, a Espanha, 57,7 milhões e a Itália, 46,4 milhões de visitantes (MTur, 2012). 

Em um mundo globalizado, onde se diferenciar adquire importância a cada dia, os turistas exigem, cada vez 

mais, roteiros turísticos que se adaptem às suas necessidades, sua situação pessoal, seus desejos e preferências. 

Desta forma, a segmentação tem um papel preponderante como uma estratégia para estruturação e 

comercialização de destinos e roteiros turísticos. Assim, para que a segmentação do turismo seja efetiva, é 

necessário conhecer profundamente as características do destino: a oferta (atrativos, infraestrutura, serviços e 

produtos turísticos) e a demanda (as especificidades dos grupos de turistas que já o visitam ou que o venham 

visitar).  

Durante várias décadas, a análise estatística de agrupamento foi utilizada com sucesso na segmentação do 

mercado (WEDEL e KAMAKURA, 2000). Em razão do aumento do poder computacional e da diminuição no 

seu custo associado, grandes interesses e esforços têm sido direcionados para a utilização de redes neurais 

artificiais (RNA’s) na prática de gestão de negócios, anteriormente reservados a análise estatística multivariada. 

Junto com a evolução das técnicas de mineração de dados, mapas auto-organizáveis (SOM) têm sido utilizados 

para determinar agrupamentos, sendo um método alternativo para as técnicas estatísticas (KUO et al., 2002). 

Aplicações da técnica de redes neurais na área de marketing e na previsão de agrupamento (Boone e Roehm, 

2002; Hu e Tsoukalas, 2003) mostraram resultados promissores em relação às abordagens estatísticas 

tradicionais.   

No Brasil há pouca informação sobre segmentação de mercado turístico, existindo dimensões inexploradas 

relacionadas aos fatores que influenciam a segmentação e praticamente nada sobre sua validação com modelos 
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mailto:guttembbergue@gmail.com
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estruturais e de medida. Embora um determinado número de métodos de agrupamento tenha sido apresentado 

para resolver o problema da segmentação de mercado, a importância de testar a validade dos mesmos é 

frequentemente ignorada por pesquisadores de marketing (PILLING et al., 1991). Se os segmentos identificados 

forem inadequadamente validados, os seus resultados podem ser considerados desprovidos de confiabilidade. A 

negligência de testes de validação para segmentação pode levar à inclusão de agrupamentos que realmente não 

existam. A Modelagem de Equações Estruturais (MEE) é apropriada na validação de estudo de sistemas com 

variáveis latentes nos quais o construto tem influência causal sobre suas variáveis observadas (DIMITROV, 

2006). Na comparação de múltiplos grupos, o objetivo é avaliar se o modelo de medida está funcionando do 

mesmo modo, e se o modelo estrutural é equivalente para os diferentes grupos ou populações, sendo também 

verificado se os itens reflexos de cada fator são mantidos na nova população e se os pesos fatoriais não 

apresentam diferenças significativas nos grupos (BOLLEN, 1989).  

A principal contribuição desta pesquisa é a integração do algoritmo SOM com a técnica MEE na aplicação 

do problema de segmentação de mercado. O SOM é utilizado para visualizar os segmentos de mercado e MEE é 

aplicada no teste de validade de equivalência de uma mesma estrutura teórica. A verificação do modelo 

estrutural foi realizada por meio das fases envolvidas nos testes de invariância de múltiplos grupos, investigando 

as várias características dos turistas.  Os objetivos deste artigo são os seguintes: (1) utilizar mapas auto-

organizáveis (SOM) no processo de segmentação de mercado de destino turístico, com base em dados 

demográficos, atitudes e comportamentos do cliente; (2) validar a segmentação com modelos estruturais e (3) 

examinar como os efeitos de moderação da segmentação realizada podem afetar a avaliação da satisfação geral, 

em especial as relações com seus antecedentes, qualidade, valor e imagem. Na próxima seção, são apresentados 

os fundamentos teóricos e o modelo utilizado. É realizada uma breve introdução da técnica de MEE, bem como, 

uma descrição dos procedimentos metodológicos deste estudo. Em seguida, os clientes são segmentados com 

SOM (Kohonen et al., 1996, Kohonen, 2001), seguido de testes de validação com análise multigrupos do modelo 

de medida e de médias com o modelo proposto. Por fim, são apresentados os efeitos moderadores da 

segmentação de clientes no modelo estrutural, Depois da apresentação dos resultados, uma discussão e 

recomendações são realizadas.  

  

2.         MODELO CONCEITUAL E EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

 

2.1 Modelo Conceitual  

  

Para o presente estudo, foi adotada a metodologia daqueles autores, que consideraram diversos construtos como 

antecedentes e consequentes da satisfação. Os métodos teóricos e empíricos utilizados neste estudo estão 

baseados principalmente sobre aqueles de FORNELL et al. (1996).   

Foram, assim, considerados cinco construtos correlacionados com o destino turístico, de modo a 

operacionalizar o modelo conceitual proposto: 

1 - Lealdade: o julgamento do visitante sobre a probabilidade de revisitar o mesmo destino ou a disposição 

de recomendar o destino para outros. 

2 - Satisfação global: a extensão do prazer ou contentamento geral sentido pelo visitante, resultante da 

capacidade da experiência de viagem para satisfazer os desejos dos visitantes, expectativas e necessidades em 

relação à viagem. 

3 - Valor percebido: apreciação global, ou seja, o patrimônio líquido da viagem, com base na avaliação dos 

visitantes do que é recebido (benefícios) e do que é dado (custos ou sacrifícios).  

4 - Qualidade da viagem: avaliação do visitante do padrão de prestação de serviços em associação com a 

experiência da viagem. 

5 - Imagem de destino: percepção subjetiva do visitante da realidade do destino. 

O modelo teórico explicativo do relacionamento da variável latente satisfação com suas variáveis 

antecedentes e consequentes foi desenvolvido com base na revisão bibliográfica com as fundamentações e 

hipóteses correlatas apresentadas em MATTOZO, 2012. A representação gráfica do modelo de satisfação do 

cliente de destino turístico envolvendo as variáveis latentes que influenciam ou são influenciadas pela satisfação, 

está apresentada na Figura 1.  
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Figura 1 – Diagrama Estrutural do Modelo Conceitual 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2.2 Equações Estuturais do Modelo de Satisfação do Cliente de Destino Turístico  

 

Os modelos baseados em equações estruturais podem ser entendidos como modelos de pesquisas fundamentados 

em estatística, correlações e análise de regressão, que incluem variáveis latentes dependentes e independentes e 

erros de medidas nas variáveis, múltiplos parâmetros, causas recíprocas, simultaneidade e interdependência 

(KLINE, 2011). Para Bollen (1989), um MEE com variáveis latentes é definido conforme as equações:  

 

휂 =  𝛼 + 𝐵휂 +  Γ𝜉 +  휁                                                                                  (1) 

𝑦 =  𝜇𝑥 + 𝜆𝑦𝜉 +                                                                                           (2) 

  𝑥 =  𝜇𝑦 + 𝜆𝑥𝜉 +  𝛿                                                                                         (3) 

 

No modelo estrutural proposto na Figura 1, a imagem representa uma variável exógena (𝜉𝑖), sendo as 

variáveis endógenas a qualidade (휂𝑞), o valor (휂𝑣), a satisfação (휂𝑠) e a lealdade(휂𝑙). Os elementos da matriz Β 

representam os efeitos causais diretos de η em outras variáveis η e os elementos 𝛾 da matriz representam o efeito 

direto da variável imagem 𝜉𝑖 nas variáveis endógenas η. As matrizes Φ(n×n) e Ψ(m×m), não representadas na 

equação, são as matrizes de ξ e ζ respectivamente.      

 

[

휂𝑞

휂𝑣

휂𝑠

휂𝑙

] = [

0
𝛽𝑣𝑞

𝛽𝑠𝑞

0

0
0

𝛽𝑠𝑣

0 

0
0
0
0

0
0
0
𝛽𝑙𝑠

] * [

휂𝑞

휂𝑣

휂𝑠

휂𝑙

] + [

𝛾𝑞𝑖

0
𝛾𝑠𝑖

𝛾𝑙𝑖

] ∗  𝜉𝑖  + [

휁𝑞

휁𝑣

휁𝑠

휁𝑙

]                                                                   (4) 

 

Os métodos de ajustamento utilizados em análise de equações estruturais e as funções de discrepâncias 

variam conforme o software utilizado e as suposições sobre a natureza das medidas, bem como da distribuição 

que caracterizam as variáveis. A função utilizada nesta pesquisa e, segundo Hair et al. (2009), a mais 

frequentemente empregada é a de máxima verossimilhança (ML), que procura estimar o modelo por meio de 

uma função de máxima verossimilhança com os parâmetros teóricos, para os quais a amostra coletada identifica 

a probabilidade máxima de ocorrência (Jöreskog e Sörbom, 1996), sendo definida por: 

 

𝐹𝑀𝐿(𝑆, ∑(휃)) = log |∑(휃) | + tr (S. ∑(휃)−1) – log |S| - (p +q)                                           (5) 

 

onde p e q são respectivamente, os quantitativos das variáveis manifestas endógenas e exógenas. Para estimação 

de médias das variáveis, a função deve incluir o termo:  

 

 [�̅� − 𝜇(휃̂)]′  ∑(휃̂)
−1

 [�̅� − 𝜇(휃̂)]                                                              (6) 

 

onde �̅� representa o vetor de médias de variáveis manifestas e 𝜇(휃̂) representa o vetor de médias estimado pelo 

modelo.   
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3.     METODOS 

 

O desenvolvimento de um sistema integrado de destino turístico é uma tarefa complexa, principalmente pela 

característica não determinística desse tipo de sistema. Portanto, é imprescindível o uso de uma metodologia 

completa e sistemática. Uma metodologia costuma ser apresentada como uma série de etapas, com técnicas e 

notação associadas a cada etapa (MATTOZO, 2007). 

A metodologia proposta para o desenvolvimento desta pesquisa é recorrente à exploração dos conceitos e 

características preconizadas por BOLLEN (1989), KLINE (2011), SCHUMACKER e LOMAX (2004), HAIR 

et al. (2009) e MARÔCO (2010). A sistematização desses componentes, integradas numa perspectiva turística, 

permite definir uma estratégia para o desenvolvimento de projetos. Esta metodologia possui três fases: Estudo 

Teórico, Modelagem e Análise dos Dados (Figura 2).  

 
Figura 2 - Algoritmo do procedimento de modelagem estrutural. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3.1 Determinação da População da Pesquisa, Amostragem, Questionário, Instrumento e 

Técnica de Coleta de Dados 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Cidade do Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte/Brasil. A população 

alvo do estudo foi constituída por turistas que utilizaram os serviços oferecidos pelo destino turístico potiguar. 

Com a matriz populacional identificada, foi utilizada a técnica de amostragem aleatória sistemática, em uma 

pesquisa de campo realizada entre os meses de Janeiro e Março de 2013 com a aplicação de questionário, por 

equipe treinada pelo pesquisador. O processo utilizado para a obtenção das amostras necessárias para a pesquisa 

de satisfação foi estruturado através de um plano amostral com intervalo de confiança de 95% e margem de erro 

máxima de 5% (MALHOTRA, 2011). O cálculo do tamanho das amostras foi efetuado com base na estimação 

de proporções. Para atingir o nível de confiança e a margem de erro tolerável escolhidos, a amostra foi calculada 

com base na equação descrita em LARSSON e FARBER (2010), sendo obtidos 456 questionários, dos quais 

420 considerados validos (diferença estabelecida em decorrência do atendimento aos pressupostos de 

normalidade, linearidade e multicolinearidade da MEE). 

Foi definido um painel de quinze consultores especialistas, composto por professores do curso de Turismo 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e gestores de reconhecida reputação dos principais hotéis e 

agências de turismo de Natal. Foram realizadas entrevistas pessoais cujo questionário utilizou dois tipos de 
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variáveis: as relativas ao conteúdo e as de caracterização. Uma lista de 33 itens de medição foi desenvolvida 

utilizando o recolhimento de informação de entrada, formulados a partir da revisão da literatura relacionada ao 

estudo apresentado por MATTOZO, 2012. Os construtos do modelo foram medidos empregando um 

questionário de itens de múltiplas escalas. As medidas utilizaram um formato de resposta de 10 pontos do tipo 

Likert. 

 

3.2 Procedimentos de Segmentação de Mercado com SOM 

 

Metodologias de segmentação de mercado e técnicas de agrupamento evoluíram para incluir o uso de redes 

neurais artificiais. Os mapas auto-organizáveis (SOM) podem projetar o espaço de entrada de alta dimensão em 

uma topologia de baixa dimensão, permitindo que seja possível determinar visualmente os agrupamentos (KUO 

et al., 2002). O algoritmo básico de treinamento do SOM consiste de três fases (KOHONEN, 2001). Na primeira 

fase, competitiva, seleciona-se os parâmetros do mapa tais como as dimensões e os pesos do vetor de 

inicialização, correspondentes a cada neurônio. Na segunda fase, cooperativa, é definida a vizinhança deste 

neurônio. A rede é alimentada com os dados em análise para encontrar a melhor unidade de correspondência 

para cada vetor de dados de entrada. Cada registro X inclui valores quantitativos de n atributos que são 

mostrados como: 

 

X = [X1, X2,....,Xn] Є Rn                                                             (7) 

 

sendo definindo o vetor de pesos do neurônio de ordem i, como:  

 

mi = [mi1, mi2,…., min] Є Rn                                                                    (8) 

 

Então, em correspondência a cada registro de entrada, a melhor unidade associada, ou seja, o neurônio 

vencedor é identificado com base na equação: 

 

c = arg mini{d(X, mi)}                                                                           (9) 

 

onde c indica o neurônio vencedor e d(X, mi) é a distância Euclidiana, entre o registro e o vetor de pesos do 

iésimo neurônio, que é calculada pela equação: 

 

D(X, Y) = ║X-Y║                                                                            (10) 

 

Na última fase, denominada adaptativa, atualiza-se o vetor de pesos correspondente a cada neurônio, 

usando a equação:  

 

mi(t+1) = mi(t) + α(t) hci(t) [X(t) - mi(t)]                                                       (11) 

 

onde, 0< α <1 é a taxa de aprendizagem e hci(t) indica a taxa de vizinhança do iésimo neurônio com o neurônio 

de ordem c (neurônio vencedor). A taxa de vizinhança do iésimo neurônio com o neurônio vencedor é obtida a 

partir da equação abaixo, que é uma função gaussiana. 

 

hct =  𝑒
−

║rc −rj║ 

2𝜎2(𝑡)                                                                            (12)   

 

onde σ é o controlador do domínio da função que é, eventualmente, decrescente durante o processo de formação, 

sendo ri e rc, respectivamente, as posições dos neurônios de ordem i e c, no mapa auto- organizável SOM 

(KOHONEN, 2001).   

Uma ilustração esquemática da aplicação da análise de SOM, em um processo de experiência de serviço, 

adaptada de Simula et. al. (1990), é mostrada na Figura 3. As diferentes fases da figura são: (1) o processamento 

de dados (aquisição, pré-processamento, extração de características e normalização), (2) mapa de treinamento, 

(3) validação e interpretação e (4) visualização de dados.  
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Figura 3- Etapas da aplicação do SOM em análise de um processo de experiência de serviço. 

 

Fonte: Adaptado de Simula et al., 1999. 

A segmentação do banco de dados foi dividida em duas etapas, o treinamento do mapa de Kohonen e a sua 

segmentação com o K-means. Antes dos dados serem processados pelo algoritmo SOM, os mesmos 

foram normalizados segundo a fórmula do z-score (entre -1 e 1). Após vários testes empíricos, dentre as diversas 

configurações da rede SOM utilizadas, escolheu-se a topologia plana com grade hexagonal, função de 

vizinhança gaussiana e algoritmo de treinamento em lote. Esta topologia foi escolhida devido ao menor tempo de 

processamento e tamanho da grade de 40 x 40 neurônios. O algoritmo foi configurado para durar 10.000 épocas 

e possuir raio final de crescimento nulo. Na segunda etapa, o algoritmo K-means foi empregado para vários 

valores de k, utilizando o mapa da matriz U (ULTSCH, 1993).  Cada resultado é avaliado mediante o índice 

Davies-Bouldin, que é uma função da razão da soma das distâncias intergrupo para a distância entre grupos e no 

qual, a melhor segmentação é aquela que possui o menor índice (DAVIES e BOULDIN, 1979). Após a 

determinação dos agrupamentos, os nós de saída para os dados de entrada, chamados BMU’s (Best Matching 

Unit) são utilizados para classificar os dados de entrada, finalizando a segmentação. 

Seguindo orientações referenciadas por Kuo et al. (2006), foram utilizados para avaliação do modelo de 

segmentação: 70% da população para treinamento e 30% para teste. Nas 420 observações do mercado potencial, 

uma amostra de 294 foi utilizada para o treinamento e as 126 observações restantes, para teste.  

 

3.3 Procedimentos de Teste para Validação da Segmentação de Mercado 

 

Os testes para validade do modelo hipotético e de invariância de medição, em todos os grupos, são condições 

necessárias para uma significativa e precisa comparação de grupos em construtos de interesse (BYRNE, 2010). 

Com estas duas condições atendidas, o teste para significância de diferenças entre grupo sobre os construtos 

pode ser eficientemente realizado no âmbito de MEE (BOLLEN, 1989).  A validade do modelo conceitual deve 

ser testada separadamente para cada um dos grupos de clientes. Uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) no 

âmbito de MEE foi realizada usando o software AMOS® V.19 para análise estatística das variáveis.  Para aferir 

se o modelo fatorial proposto é invariante entre grupos sob teste, os conjuntos de parâmetros correlatos aos pesos 

fatoriais e as covariâncias entre fatores, são avaliados de maneira ordenada e sequencialmente restritiva, 

realizando-se uma comparação do ajustamento dos diferentes grupos simultaneamente, considerando: os pesos 

fatoriais e covariância do modelo de medida; os coeficientes estruturais das relações causais; as variâncias e as 

covariâncias dos erros.  

A função de discrepância para análise de múltiplos grupos é dada por: 

 

 𝐹 = ∑ (
𝑛𝑚

𝑁
)𝑀

𝑚=1 𝑓𝑚  (𝑆𝑚 ∑ 𝑊𝑚𝑚 )                                                                    (13) 

 

onde 𝑓𝑚 é a função de discrepância definida para análise (JÖRESKOG e SÖRBOM, 1996). Na análise de 

invariância busca-se demonstrar que o modelo fatorial para cada um dos grupos, os pesos fatoriais e as 

covariâncias, não diferem significativamente, seguindo a formulação abaixo: 

 

            𝑥 = 𝜏𝑥 + Λ𝑥𝜉 + 𝛿                                                                                 (14) 

 

onde 𝜏𝑥  representa um vetor de interceptos para as variáveis 𝑥, Λ𝑥 refere-se à matriz dos fatores de cargas,  𝜉 o 

vetor de escores das variáveis latentes e 𝛿 é o vetor dos termos de erros das correspondentes variáveis de 

medidas x.  

A diferença dos Qui-quadrado (χ2) é a estatística de teste para avaliação da invariância fatorial de todos os 

grupos, entre os modelos fixos e livres, com os graus de liberdades definidos previamente.   

 

      χ𝐷𝑖𝑓
2 = χ𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟

2

  
− χ𝑁𝑖𝑣𝑎𝑟

2                                                                         (15) 
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Como condição para testar a invariância fatorial, considera-se o modelo de referência que é estimado para 

cada grupo separadamente, selecionando o que melhor se ajusta aos dados, a partir das visões de parcimônia e 

significância relevante. O modelo mais parcimonioso, substancialmente mais significante é referido como 

modelo para este grupo (MARÔCO, 2010). A análise de múltiplos grupos também pode ser realizada por meio 

da comparação das trajetórias estruturais entre as variáveis latentes num modelo completo de equações 

estruturais. A análise de médias entre grupos também pode ser utilizada para testar diferenças estruturais 

significativas entre grupos em estudo, com modelos que contêm interceptos (BYRNE, 2010).  

 

4.     ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS OBSERVADOS 

 

4.1 Análise da Segmentação do Mercado 

 

O algoritmo SOM e técnicas de visualização foram implementados em ambiente MATLAB® V.6 para mapear 

um conjunto de dados de mercado, sendo o resultado da segmentação consistente entre as amostras de 

treinamento e de teste. Por meio da aplicação da técnica de segmentação utilizada, os resultados evidenciaram a 

existência de três agrupamentos bem definidos, com base nas várias características demográficas, fatores 

socioeconômicos e na relevância que os entrevistados atribuíram a cada fator comportamental no momento de 

avaliar as variáveis latentes.  

O primeiro segmento (S1) contemplou 158 membros, o segundo (S2) 85 membros e o terceiro (S3) 177 

membros. Posteriormente à identificação do número de agrupamentos resultantes, procedeu-se à sua 

caracterização com base nas preferências reveladas. Com efeito, identificam-se (Tabela 1) as pontuações médias 

estabelecidas na atribuição da importância pelos três agrupamentos obtidos, por meio do algoritmo SOM.  

Objetivando caracterizar cada segmento, observaram-se as médias obtidas na importância outorgada pelos 

clientes, considerando cada um dos fatores. Os clientes de cada segmento têm características particulares. 

 
Tabela 1 – Caracterização dos segmentos 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores com o software MATLAB® 

Os resultados apresentados nas Figuras 4 e 5 ilustram que os agrupamentos apresentam uma correta 

variabilidade e que estão bem diferenciados. A Figura 4 apresenta o mercado turístico pesquisado, onde cada 

conjunto do mapa corresponde a um segmento, podendo ser identificados três segmentos diferentes. A matriz U 

mostra, em cores distintas, os segmentos que compõem o mercado.  

 
Figura 4. Matriz U segmentada. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com o software MATLAB® 
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Os membros do segmento S1 (38% da amostra) são predominantemente adultos, masculinos de classe 

media alta, com maior permanencia entre os grupos, tem uma boa imagem do destino e se preocupam com o 

preço. Os componentes do segmento S2 (20% da amostra) têm as seguintes características predominantes: 

seniores, casados, empresários, pertencentes à classe alta, viajam a lazer e na companhia da familia. Tem uma 

ótima imagem do destino e manifestaram excelente satisfação com a viagem. Já o segmento S3 (42% da 

amostra), que, em sua maioria, é composto por mulheres jovens e solteiras, visita o destino pela primeira vez, 

com menor permanencia entre os grupos. Manifestaram insatisfação com a qualidade dos serviços, são muito 

sensíveis a preço e possuem baixa lealdade. 

Na Figura 5 cada mapa variável ilustra a distribuição dos valores da variável correspondente, revelando o 

conhecimento subjacente dos dados dos turistas.  

Algumas considerações que podem ser inferidas, a partir dos mapas variáveis, são: 

1. Renda e escolaridade são positivamente correlacionadas no mercado mencionado anteriormente. Em outras 

palavras, em qualquer lugar do mapa, onde existe uma escolaridade elevada (área marron do mapa de 

escolaridade), há uma correlação com o nível de renda elevada (área marron do mapa de renda), e vice-versa. 

2. A maioria dos turistas aposentados (azul escuro do mapa de ocupação), utilizarou a opção de pacotes turísticos 

(área amarela do mapa destino) e tiveram um tempo de permanência elevado (área azul claro do mapa 

permanencia).  

3. Os turistas caracterizados como funcionários públicos (área verde claro do mapa de ocupação) na condição de 

solteiros (área amarela do mapa de estado civil) tiveram um baixo tempo de permanência (área azul escuro do 

mapa).  

 
Figura 5. Segmentos de mercado identificado no mapa SOM. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com o software MATLAB® 

4.2 Testes para Invariância do Modelo de Medida entre os Grupos Segmentados 

 

A AFC foi realizada com o software estatístico AMOS® V.19 (ARBUCLE, 2009). A verificação dos 

pressupostos exigidos para a realização da análise de equações estruturais, os coeficientes de consistência e os 

índices de ajuste do modelo fatorial, que demonstram a validade do modelo utilizado para aferir a satisfação, 

bem como os parâmetros de ajustamento global do modelo, foram desenvolvidos em MATTOZO, 2012. A 

validade do modelo fatorial foi testada por meio de AFC para os grupos apresentados conjuntamente, no modelo 

mostrado na Figura 4. Os seguintes índices de ajustamento foram apurados: o Qui-quadrado (χ2), o Índice de 

Ajuste Comparativo (CFI), o Índice de Bondade de Ajuste (GFI), o Índice de Bondade de Ajuste Ajustado 

(AGFI), o Índice de Ajuste Não Normalizado (NNFI), o Erro Quadrático Médio Aproximado (RMSEA), com 

intervalo de confiança de 90% e o Critério de Informação de Akaike (AIC). Um bom ajustamento de bondade foi 

obtido com CFI=0,931, GFI=0,910, AGFI=0,903, NNFI=0,925, RMSEA=0.035 e AIC=790,775, 

simultaneamente a totalidade da amostra.  

As restrições de parâmetros entre segmentos foram criadas em consonância com a recomendação de Byrne 

(2010), gerando quatro modelos: Modelo M0 - Sem restrição (todos os parâmetros livres); Modelo M1 - Pesos 
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Fatoriais (pesos fatoriais iguais); Modelo M2 - Covariâncias Estruturais (pesos e covariâncias entre fatores, 

iguais) e Modelo M3 - Medições dos Resíduos (pesos, covariâncias e resíduos, todos iguais). 

A invariância do modelo de medida foi realizada inicialmente para comparação dos três grupos dos 

segmentos S1, S2 e S3, compondo a totalidade da amostra. A comparação do modelo livre com o modelo dos 

pesos fatoriais fixos é dada pela primeira linha da Tabela 2, que mostra os dados da saída da estatística de teste 

gerado pelo software AMOS® V.19. Pode-se ver que os graus de liberdade (df) com o valor 52 produziu um χ2 = 

78,393; p=0,058. Consultando-se a tabela de distribuição χ2, verifica-se, para um nível de significância estatística 

de 0,05, uma relação entre o valor teórico com o medido de χ2
0.95 (52) = 69,382 < 78,393. Assim é rejeitada a 

hipótese que o M1 se ajusta tão bem quanto o M0. Portanto, fica demonstrada a variância dos pesos fatoriais nos 

três segmentos.  

Seguindo, de forma sequencial, o mesmo procedimento de avalição da diferença dos χ2 para o teste de 

avaliação da invariância fatorial entre os modelos fixos e livres, com os graus de liberdades definidos, é feita a 

comparação do ajustamento de M2 e M3, respectivamente, com o M0, entre os três segmentos. Considerando a 

mesma significância estatística de 0,05 e avalição da diferença dos χ2, pode-se concluir que a qualidade de 

ajustamento dos dois modelos, também são significativamente diferentes tendo em vista as relações estatísticas 

obtidas, comprovando a falta de equivalência entre os três segmentos testados.   

Finalmente, utilizando a mesma estratégia hierárquica de análise, dos modelos mais simples (todos os 

parâmetros livres) para os modelos mais complexos (todos os parâmetros fixos), é realizada, sequencialmente, a 

comparação dos segmentos de clientes combinados dois a dois: S1 e S2, S1 e S3, além de S2 e S3, com aplicação 

do teste da diferença dos χ2, conforme dados mostrados na Tabela 2. Os resultados obtidos ratificam uma 

diferença significativa entre todos os segmentos avaliados, validando plenamente a segmentação realizada.  

 
Tabela 2- Estatísticas da diferença dos χ2 para os modelos livre e fixos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com o software AMOS® 

 

4.3 Comparação de Médias dos Construtos do Modelo Estrutural entre os Grupos Segmentados  

 

A análise estrutural de médias entre grupos é aplicada aos modelos que contém as ordenadas (interceptos) na 

origem com o propósito de estimar a média para um construto específico do grupo. Na análise estrutural do 

modelo, a média de cada variável observada Xk é obtida a partir de médias das variáveis latentes de cada grupo, 

conforme a equação (DIMITROV, 2006): 

Xk =τk+k [media ()]                                                                        (16) 

 

onde  é o construto, k é o seu coeficiente de regressão e τk é o intercepto. 

Para esta análise foram gerados dois modelos e avaliados sequencialmente, entre os segmentos S1, S2 e S3, 

combinados a dois. No primeiro modelo (ML), os pesos fatoriais foram fixados em zero e no segundo (MF), além 

dos pesos, também foram fixados os interceptos. As médias dos resíduos dos segmentos foram fixadas em zero. 

Na primeira avaliação, considerando os segmentos S1 e S2, a média do segmento S1 foi também fixada em zero, 

tornando-o o grupo de referência. Para realizar a diferença dos χ2 procedeu-se o ajuste do modelo (MF), em 

ambos os segmentos, no mesmo valor. Após o ajuste do modelo, são apresentados na Tabela 3, os valores do χ2 

para os modelos ML e MF, dos três segmentos, dois a dois. A diferença dos χ2 dos dois modelos foi, 

χ𝐷𝑖𝑓
2 =1.254,178 – 1.205,447 = 51,731com df (872-865)=7 graus de liberdade, sendo observando a relação 

estatística de χ2
095(7)=14,067 < 51,731. Verifica-se, portanto que os segmentos S1 e S2 são significativamente 

diferentes, comprovando a falta de equivalência entre os segmentos testados e consequentemente a validade da 

segmentação proposta. 
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De maneira análoga, estendendo a aplicação do procedimento do teste da diferença dos χ2 aos modelos ML 

e MF, para as demais combinações dos segmentos, verifica-se que existem também diferenças significativas entre 

as médias dos segmentos nos construtos do modelo estrutural. Por tanto, a obtenção destes resultados ratificam a 

confirmação da validação da segmentação realizada pelo mapa de Kohonen, apresentada na seção anterior. 
 

Tabela 3- Valores do Qui-quadrado para os modelos livre e fixos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com o software AMOS® 

 

4.4 Análise do Efeito da Moderação dos Segmentos no Modelo Estrutural  

 

Baron e Kenny (1986) definem uma variável moderadora como uma variável qualitativa, ou quantitativa, que 

afeta a direção e/ou, a força da relação entre as variáveis independente e dependente. A fim de testar o efeito 

moderador dos grupos de clientes segmentados, o modelo estrutural proposto foi utilizado, a partir da análise de 

multigrupos em equações estruturais. Para tanto, três grupos foram gerados com o procedimento de segmentação 

descrito no item 3.2, motivando a criação de uma nova variável no banco de dados, resultante da identificação 

dos segmentos S1, S2 e S3. Foram testadas as três relações com a satisfação (imagem, qualidade e valor) tendo 

como variável moderadora a segmentação dos turistas. Os resultados estão apresentados na Tabela 4. 

 

 
Tabela 4 – Coeficientes entre os antecedentes da satisfação moderada pelos segmentos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com o software AMOS® 

 

Na primeira relação, Qualidade → Satisfação, o efeito ocorre na mesma direção da satisfação, sendo 

identificado o coeficiente de maior valor (0,36) para o grupo S1, comparado aos grupos S2 (0.08) e S3 (0,09). Em 

outras palavras, o impacto da qualidade sobre a satisfação foi significativamente superior, no grupo de turistas 

que, entre outros aspectos, foram caraterizados, por manifestarem uma avalição fortemente positiva com a 

qualidade do serviço, que, em sua maioria, são homens, trabalham na iniciativa privada, adultos, de classe social 

B além de possuir elevada escolaridade, conforme apresentado na Tabela 1 da seção 4.1.  

Na segunda relação, Imagem → Satisfação houve um coeficiente maior no grupo S3 (0,41) em comparação 

aos grupos S1 (0,23) e S2 (0,12). Isso revela que o efeito da imagem na satisfação é mais forte para os turistas do 

segmento S3. Tal resultado é coerente com o que foi encontrado, na avaliação do perfil dos turistas associados a 

este segmento, ou seja, valores predominantemente acima da média no julgamento dos respondentes para este 

construto, conforme apresentado na seção 4.1. São, em sua maioria, de gênero feminino, trabalham na iniciativa 

privada, são jovens de classe social B com elevada escolaridade e visitaram este destino pela primeira vez com 

tempo de permanência de 1 a 3 dias. São também os mais exigentes. 

Na terceira relação, Valor → Satisfação, foi identificado como coeficiente de maior valor o segmento S2 

(0.54), embora com superioridade discreta sobre S1 (0,35) e S3 (0.38). Constata-se que o efeito do valor sobre a 

satisfação, foi encontrado com maior relevância no segmento cujos turistas envolvidos manifestaram uma 

avaliação elevada para este construto, que juntamente com suas características diferenciais, ensejaram a 
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identificação do grupo, por possuírem renda elevada, do gênero masculino, idade acima de 50 anos, são 

empresários e viajaram com a família, em sua maioria. São também os mais tolerantes.  

Estes resultados estão em sintonia com várias pesquisas anteriores onde ficou evidenciado que as 

características de clientes têm efeitos moderadores nos resultados da sua satisfação, como a intenção de 

recompra e a comunicação boca-a-boca (MITTAL et al., 2001; COOIL et al., 2007). Também corroboram com 

estes resultados, as afirmações de Bryant e Jaesung (1996), além de Mittal et al. (2001), que as características de 

clientes, tais como, o gênero, a idade e o nível educacional, entre outras, têm um grande impacto sobre o nível de 

satisfação do cliente. Assaker e Hallak, 2013 investigaram os efeitos moderadores das tendências dos turistas em 

busca de novidades, nas relações entre imagem de destino, satisfação e intenções de revisita de curto e longo 

prazo. Nicolau e Más (2006) verificaram que a motivação moderou a relação da qualidade do serviço, a 

satisfação, bem como a lealdade no destino turístico.   Perillo (2010) observou diferenças associadas com alguns 

componentes de um modelo de satisfação de clientes, entre homens e mulheres, em serviços bancários. Linn 

(1982) avaliou diferenças na satisfação de pacientes queimados, identificando efeitos moderadores entre grupos 

de pacientes, considerando a idade e a gravidade do caso.  

 

 

5.      CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E FUTURAS PESQUISAS 

 

 Neste estudo, foi desenvolvida uma abordagem integrada do algoritmo SOM com a técnica MEE na aplicação 

do problema da segmentação de mercado. Variáveis de conteúdo definidas por um modelo de satisfação de 

cliente, na área turismo, além das variáveis de caracterização, foram obtidas por uma pesquisa formando o 

conjunto de dados para treinamento da rede. Depois de construir e treinar a rede SOM foram produzidos a matriz 

U e os mapas das variáveis, revelando não só a existência de três segmentos de mercado, mas também as 

relações mútuas entre todas as variáveis. Os membros do segmento S1 são predominantemente adultos, 

masculinos de classe media alta, com maior permanencia entre os grupos, tem uma boa imagem do destino e se 

preocupam com o preço. Os componentes do segmento S2 têm as seguintes características predominantes: 

seniores, casados, empresários, pertencentes à classe alta, viajam a lazer e na companhia da familia, tiveram 

ótima imagem do destino e manifestaram excelente satisfação com a viagem. Já o segmento S3 em sua maioria é 

composto por mulheres jovens e solteiras, visitam o destino pela primeira vez, com menor permanencia entre os 

grupos. Manifestaram insatisfação com a qualidade dos serviços, sao muito sensíveis a preço e possuem baixa 

lealdade. Os resultados mostram que a técnica SOM é um método válido para segmentação de mercado e que a 

MEE revelou-se adequada na validação de segmentação com modelos estruturais, tendo sido investigadas as 

várias características demográficas, fatores socioeconômicos e comportamentais dos turistas. Ficou caracterizado 

que os segmentos identificados são significativamente diferentes, comprovando estatisticamente a falta de 

equivalência entre os segmentos testados, sendo consequentemente validada a segmentação proposta.  

Além disso, foi verificado que o efeito moderador de segmentos de mercado pode afetar a avaliação da 

satisfação geral, em especial as relações com seus antecedentes. Foram validadas as hipóteses de que as relações 

entre os construtos Qualidade e Satisfação, Imagem e Satisfação, bem como Valor e Satisfação, são diferentes 

entre os grupos de turistas segmentados. Nestas relações, o impacto da qualidade sobre a satisfação foi 

significativamente superior, no grupo de turistas do segmento S1. Por outro lado, o efeito da imagem na 

satisfação foi mais forte para os turistas do segmento S3. Na terceira relação avaliada, foi identificado no 

segmento S2 que o impacto de maior relevância foi no construto valor.  

Deste modo, uma segmentação baseada nas preferências dos consumidores pode permitir aos pesquisadores 

de mercado e aos profissionais do setor, conhecer o mercado com maior rigor e detalhe e, consequentemente, 

desenvolver estratégias de marketing mais apropriadas às características de cada segmento obtido, 

potencializando benefícios como: a identificação dos públicos mais rentáveis; a percepção de quais segmentos a 

concorrência tem menor atuação, para focar em mercados menos concorridos; uma definição mais clara das 

necessidades já satisfeitas dos consumidores, e as soluções que devem ser criadas para as demandas ainda não 

satisfeitas, representando novas oportunidades de negócios; facilitar a adaptação dos produtos às mudanças do 

mercado e das preferências dos clientes; reduzir o desperdício de investimento, pois as ações passam a ser 

direcionadas e com objetivos específicos e melhorar a comunicação do serviço, pois a linguagem e a mensagem 

passam a ser direcionadas para um público com características distintas.  

Apesar dos cuidados teóricos e metodológicos, é preciso reconhecer que qualquer estudo empírico desta 

natureza apresenta sempre limitações devidas, geralmente, quer às opções metodológicas adotadas, quer ao 

modo em que decorre o trabalho de campo. No que se refere às técnicas quantitativas utilizadas, que, mesmo 

sendo significativamente fortes para extrair as informações estatísticas e suas relações, algumas interações 

podem não terem sido percebidas, não sendo assim, capazes de captar todas as diferenças do comportamento 

humano, por mais diversificados e consistentes que sejam os métodos. 

Outra limitação diz respeito à sensibilidade das técnicas de estimação utilizadas em relação à suposição de 

normalidade e dos coeficientes de curtose e de assimetria, cujos resultados demonstraram que se tratava de uma 

distribuição assimétrica negativa e leptocúrtica, tornando necessária a utilização de transformações dos dados 
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originais.  Esforços em pesquisa podem ser feitos, no sentido de estender o estudo de forma longitudinal, 

coletando-se dados em determinados intervalos de tempo, de forma a reduzir eventuais efeitos de sazonalidade e 

consolidar o inter-relacionamento das variáveis envolvidas. 
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