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RESUMO
Esta dissertação de mestrado examina de que maneira uma empresa
prestadora de serviços pode gerar emoções positivas nos seus clientes durante os
encontros de serviços através do comportamento dos seus funcionários da linha de
frente. As evidências teóricas mostram que as emoções positivas têm forte impacto
na percepção de satisfação dos clientes, o que, por sua vez, influencia os seus
comportamentos futuros de compras. A prestação de serviços envolve um nível de
relacionamento e de interação pessoal onde os aspectos emocionais são críticos,
tanto para os funcionários dos prestadores de serviços, quanto para os usuários. É
examinado o caso de uma empresa prestadora de serviços, apresentando de que
maneira sua atuação gerencial sobre o comportamento dos seus funcionários da
linha de frente pode gerar percepção de satisfação nos seus clientes durante o
processo de prestação do serviço atuando sobre suas emoções.

Os resultados

indicam que uma empresa prestadora de serviços de transporte aéreo de
passageiros pode gerenciar o comportamento dos seus funcionários da linha de
frente de modo a gerar emoções positivas nos clientes durante os encontros de
serviços, através de um conjunto coordenado de valores e de ações, que envolvem
compreender os comportamentos dos clientes, e treinar, motivar, remunerar e apoiar
suas equipes para lidar com eles.
Palavras-chave: comportamento do consumidor, marketing de serviços,
encontros de serviços, emoções.
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ABSTRACT
This Master’s Dissertation aims at examining the way a service providing
business can provoke positive emotions in its clients through its frontline personal
behavior. Theoretical evidences have demonstrated that positive emotions produce
an impact powerful enough to allow for the recognition of client satisfaction, an
important element capable of influencing future purchase-related behaviors. Service
rendering involves a level of relationship and personal interaction carrying with it
critical emotional aspects which affect both the business providing employees and
their customers. The case of a service providing business will be presented showing
the way in which its frontline employees are capable of generating a perception of
satisfaction on its clients during the service rendering process, as its acts on their
emotions. Results have demonstrated that a service providing business relating to
the air transportation of passengers is capable of managing the behavior of its
frontline employees so they generate positive emotions in clients during the service
rendering process, through a coordinated set of values and actions. Such a set of
values and actions involve understanding the behaviors of the clients and, at the
same time, training, motivating, remunerating and supporting its teams so they learn
to deal with such behaviors.

Key words: consumer behavior, services marketing, service encounters, emotions.
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1 - INTRODUÇÃO
Os temas relativos à influência das emoções na percepção de satisfação dos
consumidores, bem como dos benefícios desta satisfação para a obtenção de
vantagens competitivas, vêm sendo amplamente abordados na literatura acadêmica
como em Barlow e Maul, (2001).
Para Zeithaml e Bitner (2003) o setor de serviços vem crescendo de
importância para a economia no mundo inteiro, adquirindo uma predominância
significativa e tornando- se o responsável por praticamente todo o crescimento
mundial em números de empregos. Fornecer produtos de qualidade não é mais uma
questão de opção, mas sim de sobrevivência. Mesmo os produtos físicos precisam
ser complementados por serviços de qualidade, se as empresas desejam adquirir
vantagens competitivas diferenciadas. O rápido avanço das tecnologias da
informação criou novos conceitos e novas possibilidades de prestação de serviços, e
a Internet tornou possível a prestação de muitos destes novos serviços, bem como
democratizou e disponibilizou a informação a níveis de acessibilidade praticamente
plenos. Este aumento de informações ampliou as possibilidades de escolha dos
consumidores, contribuindo para que fosse necessário às empresas buscar novos
diferenciais competitivos e novos padrões de relacionamento e interação com seus
clientes.
Somente quando utilizam os serviços comprados é que ocorre a avaliação e o
processo de percepção de valor pelos clientes. Segundo Heskett (2002), a avaliação
da satisfação do cliente já é um dos principais indicadores de desempenho
empresarial, junto com o lucro líquido e com o retorno sobre ativos. Para este autor a
satisfação (ou insatisfação) é, em si, uma resposta emocional, que pode ser
composta ou representar diferentes emoções, e o estudo, o entendimento e a
atenção às emoções do consumidor são apontados como um campo novo e
estimulante.
A partir destas considerações, revela-se importante que se pesquise o
impacto das emoções nas percepções de satisfação dos clientes e nas
conseqüentes intenções de comportamento de consumo futuro. Isso mostra-se
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extremamente relevante para a sobrevivência das empresas, especialmente para o
setor de serviços, onde a interação pessoal e a experiência no consumo são fatores
críticos na percepção de qualidade de seus clientes.

1.1 – DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
Diante destas reflexões apresenta-se a seguinte questão a ser investigada:
- Como uma empresa do segmento de aviação comercial pode, através de
sua atuação gerencial, influenciar seus funcionários da linha de frente a gerarem
emoções positivas nos clientes nos encontros de serviço?

1.2 - OBJETIVOS
1.2.1 - Objetivo Final
Analisar como uma empresa prestadora de serviços de transporte aéreo de
passageiros gerencia o comportamento dos seus funcionários da linha de frente de
modo gerar emoções positivas nos clientes durante os encontros de serviços.
1.2.2 - Objetivos intermediários
Descrever as ações tomadas pela empresa prestadora de serviços para
possibilitar e estimular que os seus funcionários atuem positivamente sobre as
emoções dos clientes;
Descrever as ações tomadas pelos funcionários durante a interação com os
clientes para gerar emoções positivas;
Relacionar as ações dos funcionários com as emoções e com a percepção de
satisfação dos clientes da Azul nos encontros de serviços;
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1.3 - SUPOSIÇÕES
O trabalho parte do pressuposto de que a Azul Linhas Aéreas Brasileiras,
gerencia o comportamento dos seus funcionários na prestação dos serviços de
modo a buscar provocar emoções positivas, através de um conjunto coordenado de
valores e de ações, que envolvem compreender os comportamentos dos clientes, e
treinar, motivar, remunerar e apoiar suas equipes para lidar com eles.

1.4 – JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO
A importância das emoções no relacionamento com os clientes vem sendo
reconhecida como fundamental no processo de sobrevivência dos atores do
mercado em geral, e no mercado de serviços em particular, uma vez que, na
prestação de serviços, em geral ocorre a interação direta entre o cliente e o
fornecedor do serviço.
Segundo Zeithaml e Bitner (2003) a fidelidade do cliente está diretamente
ligada ao modo como se sente ou não satisfeito com o serviço (ou produto) prestado.
As emoções envolvidas têm influência direta na maneira como o cliente perceberá a
qualidade do serviço prestado e sua posição quanto a voltar ou não a utilizar este
fornecedor. Algumas atividades, como o setor de prestação de serviços em geral, e
o setor de transporte aéreo de passageiros em particular, promovem envolvimento
emocional dos seus clientes durante o processo de prestação do serviço. Portanto,
as emoções terão um papel bastante relevante na avaliação da satisfação dos
clientes e na sua fidelidade ao prestador do serviço, o que se traduz em um maior
desafio e maior importância quanto à compreensão das necessidades e expectativas
dos clientes e quanto às suas percepções de satisfação em relação à qualidade do
serviço prestado. As autoras destacam que as intenções do consumidor de
comportar-se de forma positiva, elogiando a empresa, dando-lhe preferência e
aceitando pagar um pouco mais pelos seus serviços, são diretamente afetadas pela
sua satisfação.
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As emoções positivas atuam como elementos capazes de gerar uma
percepção de satisfação e de qualidade nos usuários de serviços, e constituem um
significativo fator no processo decisório e de comportamento de compra dos clientes.
Entender como os prestadores de serviços gerenciam seus funcionários para gerar
estas emoções durante a prestação de serviços é o que justifica a importância deste
estudo.
Para a Academia, a importância deste estudo está na continuidade do estudo
das emoções como componente do comportamento dos consumidores. Espera-se
que o presente trabalho colabore na compreensão deste processo, gere novos
conhecimentos, e sugira novos caminhos de pesquisa.
Para as empresas, a relevância deste estudo se dá ao ampliar o
conhecimento da gestão de funcionários visando a um impacto positivo na
satisfação dos clientes.
O setor de companhias aéreas de transporte de passageiros foi escolhido
para este estudo por ser um setor representativo de prestação de serviços, tanto por
seu significado econômico, quanto pela sua riqueza de conteúdo e de estudos
anteriores, relacionados ao tema deste trabalho.
A escolha da Azul Linhas Aéreas Brasileiras deu-se por ter sido esta a mais
bem sucedida empresa aérea surgida no Brasil nos últimos cinco anos. A Azul
conquistou a posição de empresa aérea mais pontual em 2009 e 2010, foi eleita a
melhor companhia aérea de 2011 pelos leitores e internautas da revista Viagem e
Turismo, da Editora Abril, depois de três meses de pesquisa. Recebeu o prêmio de
melhor empresa aérea do Brasil pela revista especializada Avião Revue, o de
"Destaque do Ano de 2009" do XII Prêmio Aero Magazine de Aviação, "One of the
30 World’s Hottest Brands" pela Advertising Age de Nova York e foi eleita a melhor
companhia aérea low-cost da América Latina pela Skytrax World Airline Awards,
premiação reconhecida como referencial de excelência no setor aéreo. O fato de o
autor deste estudo dispor de facilidade de acesso à empresa através de um
relacionamento pessoal com o seu presidente também contribuiu para esta escolha.
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1.5 - DELIMITAÇÃO DO TEMA
O presente estudo aborda a atuação da empresa sobre o comportamento dos
seus funcionários da linha de frente – atendentes nos balcões dos aeroportos e
comissários de voo - da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.. É examinado como
estes comportamentos provocam emoções positivas nos seus clientes –
passageiros, gerando percepção de satisfação.
Os dados foram colhidos entre setembro e outubro de 2011, no Rio de
Janeiro (RJ), em Campo Grande (MS) e em Campinas (SP).
Neste estudo foi verificada apenas a atuação dos funcionários, por ser uma
importante fonte geradora de emoções e percepções de satisfação dos
consumidores na compra e utilização de um serviço.
A emoção foi avaliada utilizando como referência a Teoria do Contágio
Emocional de Pugh (2001), cujo fundamento é que as emoções expressas pelos
funcionários nos encontros de serviços são captadas e assumidas pelos clientes,
influenciando diretamente seus estados emocionais.
O impacto do comportamento dos funcionários da linha de frente sobre as
emoções dos clientes foi analisado por meio da percepção dos funcionários e
gestores, obtida por meio das entrevistas e pela observação direta do pesquisador
durante o processo de viagens nos aviões da empresa e visita às suas instalações
nos aeroportos.
Neste estudo foram avaliados somente os resultados relativos a incidentes
satisfatórios ocorridos nos encontros de serviços.
Este trabalho não pretende ser um estudo de satisfação de clientes.
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo será apresentada a base teórica necessária para o
desenvolvimento da pesquisa. O capítulo será dividido em três seções: Marketing de
Serviços, Comportamento do Consumidor e Encontros de Serviços e Relações
Emocionais.
Para Barlow e Maul (2001), nesta nova economia de serviços, onde a
experiência no consumo adquire maior importância, valoriza-se o papel das
emoções e do impacto emocional neste processo de interação com os clientes. As
autoras defendem que é preciso que as empresas examinem as interações com
seus clientes, e entendam o papel fundamental das emoções neste processo, para
que, a partir daí, possam acrescentar valor emocional aos seus serviços, refinando
suas ofertas e competindo mais efetivamente e, mais importante, mantendo melhor,
tanto clientes quanto funcionários.
Valor emocional pode ser definido como “o valor econômico ou monetário dos
sentimentos vivenciados quando os clientes têm uma experiência positiva com
produtos e/ou serviços oferecidos por uma empresa” (BARLOW; MAUL, 2001, p. 1).
Este conceito, de acordo com as autoras, é definitivamente mais ligado à retenção
de clientes do que a qualquer outro aspecto da gestão, e reter clientes traz
vantagens competitivas, tais como a possibilidade de praticar preços mais altos em
função da lealdade dos clientes e da propaganda boca a boca.
Pfeffer (1998) afirmou que vivenciar sentimentos positivos, significativos, e
importantes do ponto de vista pessoal, estimula que tanto funcionários quanto
clientes tendam a permanecer em empresas que lhes permitam estas vivências,
mesmo que as empresas nem sempre possam fornecer tudo o que desejam ou
resolver todos os seus problemas.
Pine e Gilmore (1999) chamam a atenção para a emergência da economia da
experiência, caracterizada principalmente pelo engajamento dos clientes de uma
maneira pessoal, exigindo níveis elevados de competência emocional dos
provedores de experiência. Segundo os autores as experiências são memoráveis,
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enquanto as commodities são fungíveis, os bens, tangíveis, e os serviços,
intangíveis.
Barlow e Maul (2001) sugerem que a maioria das empresas ainda não tira
plena vantagem das possibilidades econômicas conseqüentes da retenção de
clientes por meio do adicionamento de valor emocional e reafirmam a importância do
papel das emoções na experiência do cliente, e como as empresas podem, através
da competência emocional dos seus funcionários e da melhoria das operações
empresariais, oferecer valor emocional aos clientes de forma que eles sejam
inclinados a voltar.
Carlzon (1987) popularizou o termo momentos de verdade ao explicar que os
clientes sempre formam uma opinião quando interagem com as empresas e seus
funcionários, e que, ao filtrar e processar informações sensoriais, eles criam
impressões emocionais que os ajudam a lembrar-se de experiências e a distinguir
uma experiência de outra. A partir destes contatos os clientes registram a qualidade
dos serviços e cada contato produz uma experiência, contribuindo para a satisfação
(ou insatisfação) e para a intenção de compra futura.
São exatamente estas experiências positivas acumuladas que influenciam o
comportamento futuro dos consumidores. Larán e Espinoza (2004) destacaram que
a lealdade do consumidor é consequência fundamentalmente de sua satisfação, e
que dentre as motivações que levam os consumidores ao comportamento leal estão
seus julgamentos em relação à experiência de consumo, que serão fatores de alta
influência na formação de suas atitudes e intenções de ação. Dentre os benefícios
desta satisfação e consequente lealdade, Fornell (1992) considerou a menor
elasticidade e dependência de preço, menores custos de transação e de atração de
novos clientes e a melhora na imagem da empresa, ressaltando que a satisfação
obtida em experiências consecutivas bem sucedidas é um importante fator para
predizer intenções futuras de ação e comportamento.
De acordo com Grönroos (2004), quando o relacionamento se desenvolve, os
clientes recomendam o serviço a amigos, que compartilham a experiência dos
serviços, estabelece-se um círculo de comunicação, que começa com as
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expectativas quanto à compra, segue-se da interação, chamado de encontro de
serviço, ou momento da verdade, e logo após a experiência, seguida da referência,
ou propaganda boca a boca. Em geral interações excelentes geram experiências
satisfatórias e vantagens competitivas, como maior liberdade para determinação de
preço.
Seth, Mittal e Newman (2008) reiteram que empresas do mundo todo estão
reconhecendo a importância de entender o comportamento dos clientes. Segundo os
autores, as empresas orientadas para o cliente, ou seja, que buscam entender os
desejos e necessidades dos clientes e gerar-lhes satisfação, têm grandes vantagens
competitivas no mercado externo e também quanto à satisfação de seus
funcionários, que se sentem mais orgulhosos.

2.1 – MARKETING DE SERVIÇOS
Nesta seção será feita uma revisão dos principais conceitos relacionados ao
Marketing de Serviços. Serão apresentados os principais conceitos e definições
disponíveis na literatura necessários para a condução do estudo desta dissertação.
A administração de serviços traz desafios e problemas que não estão
presentes nos negócios de bens duráveis e não duráveis (ZEITHAML; BITNER;
GREMLER, 2011). A inexistência de estoques, dificuldade de sincronização da
demanda e, principalmente, as dificuldades para controlar a qualidade do
desempenho das relações humanas, precisam ser analisados e resolvidos pelos
administradores. O que são serviços, quais as diferenças entre Marketing de
Produtos e de Serviços, quais as variáveis de Marketing de Serviços e que
ferramentas estão disponíveis aos corpos gerenciais das empresas para enfrentar
estes desafios, é o que será apresentado a seguir.

20

2.1.1 – Serviços e suas características
Quinn, Baruch e Paquette (1987), apud Zeithaml e Bitner (2003 p.28) afirmam que
“serviços incluem todas as atividades econômicas cujo produto não é uma
construção ou produto físico, é geralmente consumido no momento em que é
produzido e proporciona valor agregado em formas (como conveniência,
entretenimento, oportunidade, conforto ou saúde) que são essencialmente
intangíveis, de seu comprador direto.”

Grönroos (2004, p. 65) apresenta a seguinte definição para serviço:
“Um serviço é um processo, consistindo em uma série de atividades mais ou
menos intangíveis que, normalmente, mas não necessariamente sempre,
ocorrem nas interações entre o cliente e os funcionários de serviço e/ou
recursos ou bens físicos e/ou sistemas do fornecedor de serviços e que são
fornecidas como soluções para problemas do cliente.”

De forma simplificada, pode-se dizer que serviços são ações, processos,
atuações, e é importante distinguir serviços, de serviços ao cliente. No primeiro caso,
o serviço é prestado como atividade principal da empresa, enquanto o serviço ao
cliente é prestado para dar apoio ao grupo de produtos principais da empresa
(ZEITHAML; BITNER, 2003).
As diferenças entre o fornecimento de bens - produtos físicos - e a prestação
de serviços trazem implicações significativas para a gestão de marketing das
empresas. Entre as principais características dos serviços, estão a intangibilidade, a
heterogeneidade, o consumo simultâneo à produção, e a perecibilidade dos
serviços, que requerem ações específicas de gestão.
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O Quadro 1 resume as principais diferenças entre bens e serviços e suas
implicações.
Quadro 1 – Serviços são diferentes
Bens

Serviços

Implicações decorrentes

Tangíveis

Intangíveis

Serviços não podem ser estocados.
Serviços não podem ser patenteados.
Serviços não podem ser exibidos ou
comunicados com facilidade.
É difícil determinar o preço.

Padronizados

Heterogêneos

O fornecimento de um serviço e a satisfação do
cliente dependem das ações dos funcionários.
A qualidade dos serviços depende de diversos
fatores incontroláveis.
Não há certeza de que o serviço executado atenda o que foi
planejado e divulgado.

Produção
separada
do consumo

Produção e
consumo
simultâneos

Clientes participam e interferem na transação.
Os clientes afetam-se mutuamente.
Os funcionários afetam o serviço prestado.
A descentralização pode ser essencial.
É difícil ocorrer produção em massa.

Não-perecíveis Perecíveis

É difícil sincronizar a oferta e a demanda em serviços.
Os serviços não podem ser devolvidos ou revendidos.

Fonte: Zeithaml e Bitner, 2003.

Além das diferenças destacadas acima, Grönroos (2004) listou que o valor
central da transação é produzido em interações comprador-vendedor ao invés de ser
produzido na fábrica; que nos serviços não ocorre transferência de propriedade;
além de destacar que serviços são fundamentalmente processos. Esse autor
acrescenta que há três características básicas que podem ser identificadas na
maioria dos serviços. A primeira é que serviços são processos e atividades, em vez
de coisas; a segunda é que são produzidos e consumidos simultaneamente; e,
finalmente, que o cliente participa do processo de produção.
Outro ponto destacado por Grönroos (2004), - e que é de fundamental
importância como característica das prestações de serviço -, é que o consumo de
um serviço é um consumo de processo, e não de resultado. Ao consumir um serviço
os clientes sempre percebem também o processo de produção, que passa a fazer
parte de sua experiência de consumo, com importantes implicações nas suas
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percepções de satisfação ou insatisfação, bem como em relação a atitudes de
consumo futuras. As características específicas dos serviços, apresentadas nesta
seção, levaram à necessidade de expandir este composto. Zeithaml e Bitner (2003)
analisaram os desafios do Marketing e da administração de serviços, e propuseram
inicialmente o composto de marketing expandido para serviços

Quadro 2 – Composto de Marketing de Serviços
Produto - Características Físicas, Nível de qualidade, Acessórios, Embalagens, Garantias,
Linhas de produto, Marca.
Praça - Tipo de canal, Exposição, Intermediários, Espaços em pontos, Transporte,
Estocagem, Administração de canais.
Promoção - Composto de comunicação, Pessoal de vendas (quantidade, seleção,
treinamento, incentivos), Propaganda (públicos-alvo, mídia, conteúdo veiculado, imagens),
Promoção de vendas, Assessoria de imprensa/relações públicas.
Preço - Flexibilidade, Faixa de preço, Diferenciação, Descontos, Margens, Venda.
Pessoas - Funcionários (recrutamento, treinamento, motivação, recompensas, trabalho em
equipe), Clientes (educação, treinamento).
Evidência física - Projeto das instalações, Equipamento, Sinalização, Roupas dos
funcionários, Outros tangíveis (relatórios, cartões de visita, declarações, garantias).
Processo - Roteiro de atividades (padronização, customização), Número de passos
(simples, complexo), Envolvimento de clientes.
Fonte: Zeithaml e Bitner (2003)

Esta revisão destaca a variável pessoas como parte central dos encontros de
serviços - que serão tratados em seção própria, adiante - por conta dos objetivos
deste estudo, embora também sejam tangenciados os principais conceitos do
restante das variáveis, uma vez que sua atuação é interdependente.
Zeithaml e Bitner (2003) apresentam quatro estratégias para compatibilizar as
promessas com a entrega dos serviços: administrar as promessas de serviços;
administrar as expectativas dos clientes; melhorar a educação dos clientes; e
administrar a comunicação do marketing interno.
Para a administração das promessas de serviços as autoras apontam como
principais estratégias o estabelecimento de comunicações eficazes. Estas devem ser
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claras e capazes de criar impressões fortes, com foco nos tangíveis, apresentando
os funcionários e os clientes nas peças de comunicação, prometendo apenas o que
é possível de ser cumprido e incentivando a comunicação boca a boca. Coordenar a
comunicação externa, o composto de comunicação, fazer promessas realistas e
oferecer garantias de serviços também são exemplificados pelas autoras como
formas de tornar a comunicação de serviços mais eficaz.
Outra estratégia considerada por Zeithaml e Bitner (2003) como eficaz na
compatibilização das promessas com a entrega do serviço é administrar as
expectativas dos clientes, oferecendo diferentes alternativas e opções, com
diferentes níveis de valor e comunicando os critérios e os níveis de eficácia dos seus
serviços, além de estar preparados para negociar eventuais expectativas irreais dos
clientes.
Para a terceira estratégia, como forma de melhorar a educação do cliente,
sugerem a sua preparação para o processo do serviço, a confirmação para o cliente
da realização do serviço de acordo com o padrão previamente estabelecido, e
ensinar ao cliente como obter o serviço de forma a ser uma experiência agradável.
Já para a administração da comunicação interna de marketing, a recomendação das
autoras é manter os funcionários informados de tudo o que seja feito em relação aos
clientes e viabilizar e estimular a interação e integração interdepartamental, além de
criar equipes multifuncionais, envolvendo funcionários de diferentes áreas e
permitindo a disseminação do conhecimento sobre as expectativas dos clientes e
suas necessidades quanto à prestação do serviço.
Finalmente, ressaltam que cada vez mais é necessário exceder às
expectativas dos clientes e indicam como estratégias: a demonstração aos clientes
do entendimento das suas expectativas; a prestação de um serviço de qualidade;
prometer menos e entregar mais; e posicionar os serviços incomuns como serviços
exclusivos, em lugar de básico ou padrão. Assim, pode-se perceber a importância do
equilíbrio das variáveis do composto de marketing de serviços como base para que o
cliente tenha a percepção desejada da qualidade do serviço, como será visto a
seguir.
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2.1.2 – A Qualidade em Serviços
O modelo desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) e mais
tarde adaptado por Zeithaml e Bitner (2003) para estudo da qualidade em serviços é
o Modelo de Lacunas da Qualidade do Serviço.
Figura 1 - Modelo conceitual de qualidade de serviço modelo de análise de lacuna

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985)

Segundo essas autoras, o foco central do modelo das lacunas é a lacuna do
cliente, ou seja, a lacuna 5, a diferença entre as expectativas e as percepções dos
clientes. Mas para que esta lacuna seja preenchida, é necessário que as outras
lacunas também sejam preenchidas. A principal causa da ocorrência da lacuna 1, é
não conhecer as expectativas dos clientes; a lacuna 2 ocorre quando a empresa não
seleciona a proposta e os padrões de serviço corretos; a lacuna 3 ocorre quando o
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serviço não é executado dentro dos padrões estabelecidos; e a lacuna 4 é causada
pelo não cumprimento do que foi prometido.
Com relação também à importância das percepções dos clientes, Grönroos
(2004) apresenta o modelo conceitual da Oferta Ampliada de Serviços. O modelo
leva em consideração o resultado dos processos de serviços (a qualidade técnica do
serviço), e a percepção dos clientes quanto aos processos (a qualidade funcional do
processo), e discute também efeitos da imagem da marca e da comunicação.
Levando em conta o objetivo de seguir um conceito de benefício ao cliente, esse
autor apresenta as quatro etapas que considera necessárias para o gerenciamento
da oferta de serviço: desenvolver o conceito de serviço; desenvolver um pacote
básico de serviços; desenvolver uma oferta ampliada de serviço; e gerenciar imagem
e comunicação.
O conceito de serviço resume as intenções da organização, o pacote básico
de serviços apresenta o conjunto de serviços necessários para atender às
necessidades do público-alvo, e na oferta ampliada de serviços, estão incluídos o
processo de serviço e as interações entre a organização e seus clientes, buscando
atingir o nível de qualidade esperado pelo cliente. Desta forma, como a imagem da
empresa tem influência sobre a percepção de qualidade da oferta ampliada de
serviço, é necessário gerenciar sua comunicação de marketing e sua imagem
corporativa.
O pacote de serviços define o que os clientes receberão da organização.
Grönroos (2004) distingue três grupos de serviços: serviço central, serviços (e bens)
facilitadores e serviços (e bens) de suporte. Serviços centrais são os serviços
principais da empresa, a sua razão de estar no mercado. Para que os clientes
possam utilizar estes serviços em geral são necessários serviços adicionais,
denominados serviços facilitadores, por que facilitam o uso do serviço central. Já os
serviços de suporte são serviços auxiliares, que são utilizados para aumentar o valor
do serviço principal, diferenciá-los dos concorrentes.
Enquanto o pacote de serviços define o que os clientes recebem, as
características dos serviços, a oferta ampliada de serviços engloba o processo de
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prestação do serviço, fundamental para determinar como os consumidores
percebem o serviço. Grönroos (2004) apresenta três elementos básicos que
constituem o processo de prestação dos serviços: acessibilidade do serviço,
interação comprador-vendedor e a participação do cliente.
O conceito de serviço, portanto, declara quais os serviços principais, que
serviços facilitadores e de suporte serão disponibilizados, como serão tornados
acessíveis, como deverão ser desenvolvidas as interações entre os clientes e os
funcionários da empresa prestadora do serviço e como os clientes devem ser
preparados para participar do processo. Grönroos (2004) resume que para o
desenvolvimento desta oferta ampliada de serviços é fundamental a integração de
todos estes aspectos do processo, pois cada um depende do outro, além da
importância de estabelecer uma imagem favorável da oferta do serviço, o que
funciona como um filtro, realçando a experiência, positiva ou negativamente. O
desenvolvimento de novas tecnologias da informação também é apontado pelo autor
como uma ferramenta importante neste processo, tanto em relação à comunicação
quanto à composição total da oferta ampliada do serviço.
Por fim, Grönroos (2004) enfatiza que o primeiro passo é avaliar os benefícios
procurados pelos clientes, e que depois de cumpridas as etapas de desenvolvimento
da oferta ampliada do serviço é necessário preparar a organização para produzir os
benefícios esperados, até por que falhas acontecem e podem comprometer os
resultados de todo o trabalho anterior.
Além das funções tradicionais de vendas, promoção de vendas, publicidade e
comunicação pela internet, o que os funcionários dizem, como dizem, como se
comportam, além do cenário e outros recursos físicos compõem a comunicação do
processo do marketing interativo (GRÖNROOS, 2004). O autor destaca a
importância deste tipo de comunicação pela importante diferença de que esta
comunicação não está fazendo uma promessa, que pode realizar-se ou não, e sim já
é a própria realidade, vivida, experimentada.
Zeithaml, Bitner e Gremler (2011) explicam que principalmente quando os
indícios de qualidade como nomes da marca e respectiva reputação ou o nível de
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comunicação da empresa são baixos, o nível de preço pode transmitir sinais de
qualidade, e exemplificam que um preço muito baixo pode transmitir a imagem de
baixa qualidade, assim como um preço muito alto pode criar expectativas difíceis de
cumprir. As autoras também destacam os custos não-monetários como fontes de
sacrifício percebidas pelos consumidores, entrando na avaliação no momento da
compra ou recompra até como mais importantes, eventualmente, do que o preço
monetário. Os principais custos não-monetários são os custos de tempo, que é o
tempo real exigido do consumidor para receber um serviço, os custos de pesquisa,
necessário para identificar e selecionar o serviço desejado, os custos de
conveniência, que é o esforço necessário para receber o serviço, e os custos
psíquicos, que incluem o medo de não entender o produto, o medo de uma
negativa,e o medo das mudanças e incertezas. A principal implicação gerencial
destas fontes de sacrifício para os prestadores de serviços é que ao reduzir estes
custos a empresa pode praticar preços monetários mais altos, já muitas vezes os
consumidores preferem pagar mais para evitar os custos não-monetários.
Os funcionários da linha de frente, sua importância e seus papéis serão
tratados na seção 3, Encontros de Serviços e Relações Emocionais. Quanto aos
papéis dos clientes na prestação do serviço, Zeithaml e Bitner (2003) esclarecem
que por estarem presentes durante a produção ou prestação do serviço, os clientes
podem facilitar ou prejudicar sua execução e sua própria satisfação. A falta de
compreensão dos seus papéis, a incapacidade ou falta de vontade de executá-los
ou mesmo o comportamento de outros clientes que estejam recebendo o serviço
simultaneamente podem influenciar, positiva ou negativamente, a eficácia ou a
eficiência da execução do serviço.
Grönroos (2004) esclarece ainda que a percepção de qualidade do serviço
antecede e é um dos componentes indispensáveis à percepção de satisfação ou
insatisfação quanto aos serviços prestados. O autor apresenta uma lista integrada a
partir de vários estudos e trabalhos conceituais, com o que considera os sete
critérios de boa qualidade de serviço percebida pelos clientes.
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Quadro 3 - Os sete critérios da boa qualidade percebida de serviço
1 – Profissionalismo e capacidade
Os clientes percebem que o prestador de serviços, seus funcionários, sistemas operacionais
e recursos físicos possuem o conhecimento e a capacidade requeridos para resolver seus
problemas de um modo profissional.
2 – Atitudes e comportamento
Os clientes sentem que os funcionários de serviço (pessoas de contato) preocupam-se com
eles e estão interessados em resolver seus problemas de maneira amigável e espontânea
(critério relacionado ao processo).
3 – Acessibilidade e flexibilidade
Os clientes sentem que o prestador de serviços, sua localização, horários de operação,
funcionários e sistemas operacionais são projetados e executados de modo que seja fácil
conseguir acesso ao serviço e estão preparados para demonstrar flexibilidade em ajustar-se
às demandas e desejos do cliente (critério relacionado com processo).
4 – Confiabilidade e integridade
Os clientes sabem que, seja o que for que aconteça e o que foi combinado, eles podem
confiar que o prestador de serviços, seus empregados e sistemas cumpram as promessas e
realizem o trabalho tendo em mente o melhor interesse do cliente (critério relacionado com
processo).
5 – Recuperação de serviço
Os clientes percebem que sempre que alguma coisa dá errado ou acontece algum
imprevisto, o prestador de serviços tomará providências imediatas e ativamente para manter
a situação sob controle e descobrir uma nova e aceitável solução (critério relacionado com
processo).
6 – Panorama de serviço (Serviscape)
Os clientes sentem que o ambiente físico circundante e outros aspectos do ambiente do
encontro de serviço apóiam uma experiência positiva do processo de serviço (critério
relacionado ao processo).
7 – Reputação e credibilidade
Os clientes acreditam que podem confiar na empresa do prestador de serviços, o valor
percebido equilibra o dinheiro, e defende bom desempenho e valores que podem ser
compartilhados pelo cliente e pelo prestador de serviços (critério relacionado com imagem).
Fonte: Grönroos (2004)

Com relação ao gerenciamento da qualidade, Grönroos (2004) deixa claro
que esta deve ser almejada de acordo com a estratégia da empresa, podendo ser
oferecida com padrão de excelência, para clientes que exigem excelente serviço, no
caso da empresa pretender ser a melhor do mercado, ou podendo a estratégia ser
oferecer um produto de qualidade mais baixa a preços menores, para clientes
também com expectativas menores. Segundo o autor, o importante é que as
expectativas sejam compatíveis com as experiências, para que a qualidade
percebida seja boa.
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Seth, Mittal e Newman (2008) apontam o exemplo de uma empresa aérea,
onde o valor de desempenho seria a segurança, a confiabilidade, acomodações
físicas e pontualidade, o valor social seria relativo à classe do voo (econômica,
executiva, primeira classe), o valor emocional envolve os sentimentos, a experiência
emocional, o valor do preço, sendo o preço monetário o custo da passagem e
condições de financiamento, e o preço não-monetário, as facilidades e serviços de
conveniência e, finalmente, o valor de personalização que é a oferta de serviços
feitos sob medida e a qualidade do atendimento pessoal. Como já analisado no
início deste estudo, este conjunto de valores e experiências emocionais impactam o
comportamento dos clientes e são fatores significativos nos seus processos
decisórios e comportamentos futuros de compra, como o desenvolvimento de
lealdade, o que é aprofundado a seguir.

2.2 - COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR EM SERVIÇOS
2.2.1 – O processo decisório em Serviços
As características exclusivas dos serviços demandam diferentes processos de
avaliação por parte dos clientes, apresentando-se quatro estágios no seu processo
de compra: a busca da informação, avaliação de alternativas, compra e consumo e
avaliação pós-compra (ZEITHAML; BITNER, 2003). O processo de avaliação em
serviços é mais difícil dada a sua intangibilidade. Enquanto os bens de consumo
permitem que se avalie previamente seus atributos, os serviços somente podem ser
avaliados após a compra ou durante o consumo, de modo que estas categorias de
tomada de decisão não ocorrem em uma sequência linear para serviços, como no
caso de bens de consumo.
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Figura 2 – Categorias da tomada de decisão do consumidor e da
avaliação de serviços

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003)

De acordo com Zeithaml, Bitner e Gremler (2011), no estágio da busca de
informação os consumidores utilizam-se de fontes pessoais, como amigos e
especialistas, e fontes não-pessoais, como meios de comunicação, mas dão mais
ênfase às fontes pessoais, por que através destas é possível obter também
informações sobre os atributos de experiência, que tornam-se proporcionalmente
mais influentes à medida que é maior a complexidade e o risco percebido acerca do
serviço avaliado.

Quanto ao estágio da avaliação de alternativas, as autoras

identificam que, em geral, os consumidores levam em consideração um conjunto
menor de alternativas para serviços do que para bens de consumo, entre outras
razões, pela maior dificuldade em obter informações pré-compra.
2.2.2 – Satisfação
Satisfação vem do latim satis (suficiente, o bastante) facere (fazer), e pode
significar a “estar saciado”, o que se relaciona a sensações, e necessidades e
desejos, além de pressupor um determinado nível de expectativa. A satisfação vem
sendo relacionada não só a um resultado desejado, mas principalmente ao decurso
das experiências de consumo, o que é extremamente relevante no caso das
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prestações de serviços, por suas características mencionadas no capítulo anterior.
No caso de serviços, as experiências prazerosas podem referir-se ao atigimento de
objetivos de prazer, de redução de dor, ou solução de problemas, e só podem ser
avaliadas a partir de referência ou de um padrão esperados (OLIVER, 1997).
Oliver (1997) define satisfação como o julgamento de que um produto ou
serviço tenha atingido um nível prazeroso na relação de consumo. O autor chama a
atenção para o fato de que a satisfação é o grande objetivo do consumidor na
relação de consumo de produtos e serviços, enfatizando pelo menos três premissas
principais: é o fim desejado da experiência de consumo, evita o arrependimento por
decisões erradas e, finalmente, reforça a repetição da mesma decisão do
consumidor em outra oportunidade de compra. Para as empresas, sua grande
importância está no fato de que o cliente satisfeito repete a compra e esta
continuidade é mais lucrativa para as empresas do que as compras irregulares dos
clientes eventuais.
Quanto às possíveis diferenças nos mecanismos psicológicos da satisfação
em relação ao consumo de diferentes tipos de produtos, como um filme ou uma
lavadora de roupas, Oliver (1997) explica que embora ainda não exista uma posição
definitiva, sua conclusão é de que o processo é basicamente idêntico, diferindo
apenas quanto à complexidade da experiência e a freqüência do consumo. O autor
categoriza as freqüências dos encontros de serviços como: encontros únicos,
experiências regulares repetitivas (como indica ser o tipo de contato no caso das
companhias aéreas), episódios contínuos com intervalos ocasionais e, finalmente,
como experiências constantes. A importância desta categorização está no fato de
que quanto mais constante o contato de consumo, mais cumulativo é o processo de
satisfação ou de insatisfação.
Oliver (1997) ressalta a diferença apresentada nos processos de primeira vez
de consumo versus o consumo repetitivo. No primeiro caso a expectativa é formada
apenas pelas informações recebidas externamente, e em geral a escolha determina
uma satisfação ou um arrependimento pela escolha feita. No segundo caso, a
satisfação decorrente do julgamento da performance já realizada, além dos outros
componentes cognitivos e emocionais de julgamento, determinará uma atitude frente
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ao produto ou serviço, que se tornará o parâmetro para novos julgamentos, em um
processo contínuo enquanto durar a relação de consumo.
Zeithaml, Bitner e Gremler (2011) acrescentam que em relação à avaliação
pós-compra, as principais características dos serviços

que influenciam o

comportamento do cliente, são: a atribuição de insatisfação, que ocorre quando o
cliente chama para si parte da responsabilidade por um serviço sem o resultado
esperado, e o processo de lealdade à marca, que é maior no caso dos serviços,
principalmente pela maior dificuldade na disponibilidade de serviços substitutos.
Para os objetivos deste estudo, as características dos serviços mais relevantes
estão no estágio de compra e consumo, onde as autoras complementam os
aspectos da participação dos próprios clientes e dos outros clientes do mesmo
serviço, durante a prestação do serviço, com a influência da emoção e do humor
sobre as percepções e avaliações dos clientes no processo de avaliação das suas
experiências, como será visto adiante.
2.2.3 – Percepção
Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) identificam como principais processos
internos que influenciam o comportamento do cliente a percepção, o aprendizado, a
memória, a motivação, a personalidade, e as emoções. O processo de percepção é
o processo pelo qual os indivíduos tem acesso e atribuem significados a estímulos
ambientais. Os autores explicam que o processamento de informações passa por
quatro etapas através das quais os estímulos são percebidos e guardados na
memória, de curto ou de longo prazo. As três primeiras etapas, a exposição, a
atenção e a interpretação constituem a percepção, e a quarta etapa é a memória. A
exposição ocorre quando o estímulo chega ao alcance dos nervos sensoriais de
recepção do indivíduo, a atenção ocorre quando esta sensação é informada e chega
ao cérebro para processamento, e a interpretação é a atribuição de significado a
estas sensações. Dentre os aspectos que Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007)
ressaltam quanto ao processo de interpretação, é relevante para este estudo o
aspecto de que a interpretação pode ser um processo mental ou emocional e a
resposta emocional a um estímulo, como uma propaganda, por exemplo, é resultado
da interpretação afetiva.
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Seth, Mittal e Newman (2008) definem percepção como o processo pelo qual
um indivíduo seleciona, organiza e interpreta a informação que recebe do ambiente.
Este processo tem três etapas. No primeiro momento ocorre a sensação, quando o
objeto ou evento estimula um dos cinco sentidos (visão, olfato, audição, paladar ou
tato). O segundo passo é a organização, quando o indivíduo organiza o estímulo
recebido, categorizando, classificando de acordo com categorias armazenadas na
memória. Finalmente o indivíduo interpreta, ou seja, acrescenta significado e atribui
valor. Os autores ressaltam, no entanto, que estes estímulos não são absorvidos
objetivamente, e apontam três fatores que moldam as percepções: as características
do estímulo, que podem influenciar os sentidos ou estimular a percepção através do
seu conteúdo; o contexto em que o estímulo ocorre; e as características do cliente,
principalmente neste caso, em relação às suas expectativas, concluindo que as
percepções a um mesmo estímulo podem variar muito dependendo dos fatores
acima.
Da mesma forma, Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) consideram que os
estímulos de marketing somente tem significado quando os indivíduos os
interpretam, e estes o fazem com base em suas necessidades, desejos,
experiências e expectativas. Os autores também identificam como características
que tem importante impacto sobre a interpretação as características relacionadas à
situação ou ao contexto, como características temporárias do indivíduo, como pressa
ou humor, características físicas da situação ou características de outros indivíduos
presentes, e finalmente as características relacionadas ao estímulo em si, moldadas
pelo composto de marketing que envolve o produto ou serviço.
2.2.4 – Emoção
Seth, Mittal e Newman (2008) observam que é essencial para os profissionais
de marketing o entendimento de quais objetivos os seus clientes estão procurando
atingir ao usarem seus produtos, que necessidades estão tentando satisfazer, que
sentimentos e emoções estão vivenciando. Para os autores, as emoções são uma
das facetas do processo motivacional, junto com as necessidades e a psicografia,

34

que combina comportamentos orientados tanto por necessidades quanto pelas
emoções.
Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) concluem que a motivação, a
personalidade, e a emoção são fundamentais nas decisões de consumo e nas
estratégias de marketing. Quanto à motivação, também mencionam as teorias mais
relevantes da motivação, especialmente a hierarquia das necessidades de Maslow e
o conjunto de motivos psicológicos de McGuire. E, finalmente, quanto à emoção,
explicam que as emoções são fortemente relacionadas às necessidades, motivações
e personalidade, e definem emoções como sentimentos fortes e relativamente
incontroláveis que afetam o comportamento.
Seth, Mittal e Newman (2008, p. 338) definem emoções como “a consciência
da ocorrência de alguma excitação fisiológica seguida por uma resposta
comportamental,

juntamente

com

a

avaliação

do

significado

de

ambas”.

Acrescentam que os indivíduos tem uma experiência consciente das mudanças em
seu corpo, percebem as respostas produzidas, e essa consciência, essas
percepções da excitação e da resposta produzem sofrimento ou prazer, sentimentos
denominados emoções. É importante para este estudo a conclusão dos autores de
que os profissionais de marketing podem interagir com estas emoções dos clientes
criando o estímulo e auxiliando na análise do seu significado.
De acordo com Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), as experiências
emocionais apresentam em comum o fato de geralmente serem disparadas por
estímulos e elementos ambientais, embora possam também ser disparadas por
processos internos, produzem alterações fisiológicas como dilatação da pupila,
transpiração, aumento de ritmo cardíaco e da pressão sanguínea. Geralmente são
acompanhadas do pensamento cognitivo, ou seja, a avaliação do significado, a
associação de comportamentos de resposta, e a subjetividade dos sentimentos
individuais.
Segundo

Plutchik

(2001)

existem

oito

reações

humanas

básicas,

denominadas emoções primárias, que variam de intensidade e que de suas
combinações derivam as outras emoções vivenciadas pelos humanos. Estas
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emoções e suas variações de intensidade são: o medo, que varia da timidez ao
terror, a raiva, que varia da irritação à fúria, a alegria, que varia da serenidade ao
êxtase, a tristeza, que varia do estado pensativo à melancolia, a aceitação, que varia
da tolerância à adoração, a aversão, que varia do tédio ao ódio, a antecipação, que
varia da atenção à vigilância, e a surpresa, que varia da incerteza à estupefação.
Para Ekman e Davidson (1994) as emoções são involuntárias, acontecem,
podem ser abortadas após surgirem, mas não impedidas de ocorrer. Para que sejam
evitadas é necessário impedir o estímulo que as causam. Damásio (2001) apresenta
os passos para a ocorrência das emoções, iniciando-se com um estímulo, seu
processamento e em seguida a reação, destacando que determinadas reações
ocorrem com mais freqüência associadas a certos tipos de objetos ou eventos,
permitindo concluir que, mesmo com variações nesta relação determinadas pelas
diferenças entre indivíduos e culturas, é possível estimular a ocorrência de classes
de emoções através da geração dos estímulos que as induzem.
As emoções humanas são classificadas por grande parte dos teóricos como
positivas ou negativas. Ortony, Clore e Collins (1988) definem emoção como uma
reação positiva ou negativa à percepção de eventos, Izard (1997) ao separar as
emoções em conjuntos de emoções básicas – interesse e alegria, em um grupo,
raiva, desgosto , desprezo, angústia, medo, vergonha e culpa em outro grupo, além
de surpresa, elemento neutro - também segue este caminho. Holbrook e Gardner
(2000), referindo-se às emoções no contexto da experiência de consumo,
acrescentam à valência dos estados emocionais - positivos ou negativos - a
avaliação da sua intensidade, que chama de nível de ativação.
Espinosa (2004) resume as principais características das emoções:
- estão relacionadas a um estímulo, externo ou interno;
- são inatas e aprendidas;
- a avaliação cognitiva é crucial para o processo de sua ocorrência;
- resultam em alterações fisiológicas;
- podem ser positivas ou negativas;
- as emoções direcionam a atenção para o que parece ser mais importante naquele
momento.
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Quanto à origem das emoções, duas principais correntes teóricas defendem
diferentes pontos de vista. A teoria cognitiva, que afirma que toda resposta afetiva é
precedida por algum tipo de processo cognitivo e a teoria da independência, que
entende que afeto e cognição podem ocorrer independentemente. Para o escopo
deste estudo esta controvérsia não é relevante, uma vez que ambos os modelos
associam a ocorrência das emoções a percepções, sentimentos e comportamentos,
embora tenha sido a teoria cognitiva das emoções a primeira a reconhecer a
influência das emoções em situações de experiência de consumo de produtos e
serviços (KUMAR; OLIVER, 1997), e a ganhar força por dispor de maior base de
trabalhos já desenvolvidos.
Seth, Mittal e Newman (2008) chamam também a atenção para as emoções
de menor intensidade e duração, que identificam como disposições, explicando que
estas estão sempre presentes nos indivíduos, e são fáceis de ser induzidas por
estímulos externos como o ambiente da loja, a atitude do vendedor, e o tom e modo
da comunicação, e as características sensoriais do produto ou serviço.
Oliver (1997) definiu estado de humor como um estado temporário de prazer
ou desprazer, que pode não produzir alterações fisiológicas, e pode apresentar
variações de intensidade e duração. Uma diferença significativa apresentada por
Bagozi, Gopinat e Nyer (1999) é que o estado de humor não está necessariamente
relacionado a um evento ou objeto específico enquanto as emoções, em geral, são
incitadas em resposta à interpretação de processos cognitivos. Após o entendimento
das principais características do marketing de serviços e do processo de percepção
de valor emocional pelos clientes de serviços em geral, serão explorados a seguir os
aspectos que envolvem o momento de interação entre os clientes e os funcionários
da empresa prestadora dos serviços e das relações emocionais que ocorrem
durante esta interação.
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2.3 – ENCONTROS DE SERVIÇOS E RELAÇÕES EMOCIONAIS
2.3.1 - Encontros de serviços
A prestação de um serviço implica em um momento em que ocorre um
contato entre o cliente e o funcionário da linha de frente da empresa prestadora do
serviço. Este momento é chamado de encontro de serviços, momentos da verdade,
ou momento de interação. Esta interação pode ser física, pessoalmente, por telefone
ou mesmo através de equipamentos, como caixas eletrônicos. Durante esta
interação, os clientes buscam evidências da qualidade do serviço, através das ações
ou atitudes das pessoas que prestam o serviço, do seu processo de organização e
de execução, e das condições do ambiente físico (ZEITHAML; BITNER; GREMLER,
2011).
Destes encontros dependerão significativamente a avaliação dos clientes
acerca da empresa de serviços. Frequentemente os funcionários da linha de frente
não são treinados para entender os clientes, e não têm o treinamento necessário
para assegurar a qualidade do serviço entregue. Kotler (2006) chama a atenção
para a variabilidade no serviço prestado pelos funcionários, que pode afetar a
experiência do encontro de serviços apresentando variações de comportamento
inerentes do ser humano, como deixar a transparecer suas emoções e sentimentos
Algumas empresas, no entanto, já entendem que gerenciar os encontros de serviços
envolve compreender os comportamentos, muitas vezes complexos, dos clientes,
treinar, motivar, remunerar e recompensar suas equipes para lidar com eles
(ALBRECHT; ZEMKE, 1985). Solomon et al (1985) acrescentam que a capacidade
de compreender os fatores que geram satisfação nos encontros, além de permitir
maximizar a satisfação resultante de um encontro através de um melhor preparo de
seus funcionários, permitirá às empresas orientar melhor seus clientes, determinar
padrões, processos e ambientes de serviço.
Encontros de serviço foram definidos como a realização de performances,
execução de papéis, e como a interação entre cliente e prestador de serviço
(SUPRENANT; SOLOMON, 1985). Shostack, (1985) sugeriu que os encontros de
serviço são um período de tempo durante o qual o cliente interage com o serviço,
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definição que encampa não só a interação com o funcionário da linha de frente, mas
também a interação com as evidências físicas e outros elementos visíveis. As
primeiras definições, como a acima, e as de Winsted (1999) e Stauss e Mang (1999)
tratam o encontro de serviço mais como uma relação interpessoal, enquanto Dasu e
Rao (1999), Zeithaml, Bitner e Gremler (2011), Lovelock e Wright (2001), e
Gummesson (2005) contemplam uma dimensão mais ampla, incluindo a relação
com os outros aspectos visíveis da empresa, como equipamentos de autoatendimento ou instalações físicas. Moura (2006) ressalta que os progressos
tecnológicos interferem diretamente nesta relação, alterando as tarefas dos
funcionários da linha de frente, bem como as dimensões de tempo e lugar. A
dimensão interacional refere-se a como ocorre a interação entre os participantes,
enquanto a dimensão espacial relaciona-se às questões do local onde o evento
ocorre e a temporal refere-se à freqüência e duração do contato (MOURA, 2006).
Gutec, Groth e Cherry (2002) argumentam que é importante para as
empresas entenderem que encontros de serviço são diferentes de relacionamentos.
Enquanto nos relacionamentos os clientes e os prestadores do serviço se
conhecem, nos encontros de serviço estes não se conhecem, nada sabem a
respeito do outro, e provavelmente não se encontrarão novamente. Neste caso as
expectativas do cliente estão fundadas no que ele conhece da empresa, e as
estratégias, estruturas e o gerenciamento dos serviços e papéis devem ser
desenhados em função deste tipo de interação.
Um exemplo apresentado por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), e que
relaciona-se diretamente com os objetivos deste estudo, é caso de um passageiro
de empresa aérea, que desde a compra da passagem, o processo de check-in no
aeroporto, o serviço de bordo, até o recebimento da bagagem no destino final tem
seguidos encontros de serviços, experiências que serão somadas na sua avaliação
final do serviço. Considerando-se estas colocações, as empresas deveriam ser
organizadas de modo a apoiar as pessoas que servem os clientes (HOFFMAN;
BATESON, 2003). Esta afirmação coaduna-se com o modelo de Fitzsimmons e
Fitzsimmons (2000), que apresenta três elementos compondo o encontro de
serviços, que idealmente deveriam estar equilibrados: 1 - o pessoal da linha de
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frente, que deve possuir os atributos de personalidade de flexibilidade, tolerância,
adaptação e empatia com o cliente.
2 – o cliente e suas expectativas. 3 – a organização, que estabelece o ambiente, o
processo, a delegação de autonomia a seus funcionários, e as instalações físicas.
A partir da idéia, identificada por muitos observadores, de que a entrega dos
serviços envolve três partes, funcionários, clientes e as organizações, Gutec, Groth e
Cherry (2002) desenvolveram um modelo para detalhar esta relação, analisando
principalmente a questão dos laços, as ligações e o envolvimento entre as partes.
Laços fortes derivam de um contato intenso ou repetitivo, enquanto laços fracos, de
encontros eventuais, onde não se espera ser atendido necessariamente pela mesma
pessoa em outra ocasião. Como os encontros de serviços são sempre
caracterizados por laços fracos com a organização, os autores defendem que as
empresas devem estruturar seus serviços de modo a torná-los atraentes para os
clientes. Os autores defendem que as empresas devem capitalizar a força dos
encontros entregando o que os clientes esperam de encontros; no caso de
companhias aéreas, preços acessíveis, confiabilidade, segurança, pontualidade,
cortesia de sua equipe e, se o voo for longo, comida decente.
2.3.2 - Perspectiva da teoria dos papéis
Encontros de serviços passaram a ser abordados na década de 1980 como
uma forma de encontro social, onde indivíduos agem como atores, executando
papéis (DURÃO; MENDONÇA; BARBOSA, 2006). Sob a perspectiva da Teoria dos
Papéis, uma das características que distingue o encontro de serviços das outras
interações humanas é o fato de que o encontro de serviços está orientado ao
cumprimento de uma tarefa, claramente definida, que envolve padrões previamente
estabelecidos de comportamento, os papéis, ou scripts (SOLOMON et al 1985).
Cada parte aprendeu um conjunto de comportamentos apropriados para aquela
situação, que aumentam a probabilidade de atingir os objetivos do encontro e gerar
satisfação, que depende das expectativas prévias do cliente e de sua percepção
quanto à execução da performance esperada. Abordar o encontro de serviços sob
esta perspectiva permite à empresa prever o comportamento das partes e ajustar
suas ações para proporcionar uma experiência satisfatória.
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Solomon et al (1985) acrescentam que desvios do script previsto ocorrem
quando uma das partes desvia-se do papel, quando as partes não têm diferentes
entendimentos sobre seus papéis, ou por que os scripts estão divergentes. De
acordo com Grove, Fisk e John (2000) os funcionários devem constantemente
adaptar-se às características e às personalidades dos clientes, como forma de
interagir com o cliente da melhor maneira possível.
Outro aspecto importante na discussão de encontros de serviço relacionado à
teoria dos papéis é a questão entre a padronização e personalização do serviço. O
dilema, segundo Solomon et al (1985), consiste no fato de que, ao tentar atender a
necessidades pessoais dos consumidores, os provedores acabam por perder
previsibilidade quanto à qualidade do serviço provida pelo cumprimento dos papéis
previamente estabelecidos
2.3.3 – As relações emocionais
O papel das emoções vem ganhando importância como dimensão de estudo
das experiências de consumo (MATTILA; ENZ, 2002), e considerando que, no caso
dos encontros de serviço, a interação entre o cliente e o funcionário da linha de
frente é crítica para a satisfação ou insatisfação do cliente, o entendimento dos
processos emocionais que envolvem esta relação torna-se cada vez mais relevante.
Zeithaml e Bitner (2003, p. 263) explicam que os funcionários da linha de
frente enfrentam conflitos no trabalho, com conseqüências emocionais:
“Pelo fato de representarem a organização aos olhos do cliente e
frequentemente necessitarem administrar uma grande quantidade de clientes
ao mesmo tempo, os atendentes de linha de frente inevitavelmente precisam
lidar com tais conflitos, incluindo aqueles entre pessoas e seus papéis, entre
organização e clientes e entre seus próprios clientes ...”

Hochschild (1983) cunhou a expressão trabalho emocional para descrever a
participação emocional dos funcionários, necessária para que estes passem por
cima de seus verdadeiros sentimentos, a fim de cumprirem suas tarefas com
sucesso. A autora definiu como funções que envolvem trabalho emocional, aquelas
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que requerem contato face-a-face ou voz-a –voz com os cliente; que requerem que o
funcionário produza estados emocionais no cliente; e nas quais o empregador
exerce algum grau de controle sobre as atividades emocionais dos funcionários, ou
seja, requeira a expressão das emoções desejadas pela empresa durante os
encontros de serviços (MORRIS; FELDMAN, 1996).
Pugh (2001) explica que o trabalho de Hochschild (1983) foi expandido por
vários autores, que afirmaram que as emoções expressas pelos funcionários são
determinadas pelas normas sociais, ocupacionais, e organizacionais, além das
características pessoais do funcionário, incluindo seus sentimentos internos. O
trabalho do autor explora de que modo as emoções expressas pelos funcionários da
linha de frente influenciam os clientes e seus julgamentos sobre a qualidade do
serviço, como os funcionários se sentem e ainda como estes agem em relação aos
clientes. Heskett, Sasser e Schlesinger (1997) sugeriram as conexões entre as
atitudes dos funcionários, a satisfação do cliente e os lucros da organização,
definida por eles como

service profit chain,

ou cadeia de lucros dos serviços.

Entretanto poucas pesquisas foram realizadas com foco nas conexões entre
funcionário e cliente durante o encontro de serviços.
Pugh (2001) explica que inicialmente os pesquisadores apontaram que as
emoções expressas variam em função das características pessoais, em seguida
observaram que os sentimentos internos seriam um indicador das emoções
expressas, tendo isto se tornado uma ferramenta útil para a seleção de recursos
humanos. O autor, no entanto, concentrou-se em outro aspecto desta relação, na
proposta de que os clientes são afetados pelas emoções dos funcionários, através
de um processo de contágio emocional (HATFIELD; CACIOPPO; RAPSON, 1994,
TAN et al, 2004).

O estudo de Pugh (2001) examinou os antecedentes da

expressão das emoções relacionada a características pessoais, e a questão da
distinção entre os sentimentos internos e os sentimentos expressos dos
funcionários. Concordando que a exposição a expressões emocionais positivas ou
negativas produzem a correlata alteração no estado emocional, McHugo et al (1985)
sustentam que a exposição a imagens de um indivíduo sorrindo ou com um olhar de
desaprovação produzem as correspondentes emoções ou expressões faciais no
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indivíduo exposto, o que foi denominado por Hatfield et al (1994) como contágio
emocional primitivo.
Friedman et al (1980, p.333) descreveram expressividade emocional como “o
uso de expressões faciais, voz, gestos, e movimentos corporais que transmitem
emoções”. Rafaeli e Sutton (1989) afirmaram que é importante distinguir as emoções
expressas das realmente sentidas, sendo que as emoções sentidas remanescem
como grande influência sobre as emoções expressas, até pela dificuldade de manter
a expressão de falsas emoções por longos períodos de tempo. Sundaran e Webster
(2000) destacam que os componentes não-verbais, como a aparência física, o jeito
de se vestir, as expressões corporais, a proximidade física e postura em relação ao
cliente, o contato olho-a-olho, velocidade, volume e tons de voz, e o sorriso, são tão
ou mais importantes na comunicação interpessoal do que a expressão verbal. Estes
componentes transmitem aos clientes credibilidade, confiança, competência, calor
humano e amabilidade, entre outros sentimentos positivos. Podem também levar à
insatisfação ao transmitir emoções negativas, ou claramente falsas, como um olhar
superior, dominante, indiferente, apontar o dedo, ou manter postura corporal
fechada, comportamentos relatados como a maior causa de insatisfação de clientes
com serviços (BITNER et al 1990).
Pugh (2001), que foi primeiro pesquisador a ligar a emoção expressa pelos
atendentes a respostas afetivas nos clientes, concluiu que os clientes alteravam
seus estados afetivos quando expostos a expressões emocionais dos funcionários
atendentes, embora inconscientemente (Zajonc, 1984, apud Pugh 2001). O autor
observou dois comportamentos verbais – uma saudação de abertura e um
agradecimento ao final do encontro – e dois comportamentos não-verbais, um
sorriso na chegada e o contato olho-no–olho durante o encontro. Rafaeli e Sutton
(1989) admitiram que a expressão do cliente também pode refletir nas emoções dos
funcionários, mas concluíram que, para serviços prestados em um único encontro,
era uma possibilidade, enquanto que, para múltiplas transações, a expressão
emocional do funcionário reflete mais no cliente do que o contrário.
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2.3.4 – Incidentes críticos em encontros de serviços
Incidentes podem ser definidos como uma atividade humana observável,
completa em si mesma, a ponto de permitir inferências e previsões sobre a pessoa
que está agindo (BITNER; BOOMS; TETREAULT, 1990). Um incidente crítico é
aquele que contribui especialmente para a compreensão da atividade que está
sendo investigada, neste caso, interações entre os clientes e os funcionários da
linha de frente, que tenham sido especialmente satisfatórias ou insatisfatórias. Os
autores utilizaram-se do método de incidentes críticos, adaptado para identificar, do
ponto de vista dos clientes, as causas tanto de satisfação quanto de insatisfação nos
encontros de serviços. Estes clientes classificaram os incidentes críticos em grupos
e em categorias.
No estudo conduzido por Bitner, Booms e Tetreault (1990), foram avaliados
os principais eventos e os consequentes comportamentos dos funcionários da linha
de frente de companhias aéreas, hotéis e restaurantes, que levaram os clientes a
avaliar os serviços como muito satisfatórios ou muito insatisfatórios. Estas três
indústrias foram escolhidas por representarem serviços de alto contato entre os
clientes e funcionários, onde as habilidades em lidar com este contato são
relevantes. A seleção dos incidentes foi baseada nos seguintes critérios: deveriam
envolver uma interação entre funcionário e cliente; ter sido significativamente
satisfatório ou insatisfatório do ponto de vista do cliente; ter sido um episódio
separável, distinto; e ter detalhes suficientes para serem visualizados e reportados
(FLANAGAN, 1954).
Os grupos e categorias de incidentes identificados pelo estudo estão
identificados na Tabela 1. Na primeira coluna dos resultados da tabela 1 estão
relacionados os percentuais relativos às três indústrias pesquisadas, enquanto na
última coluna (Cias. Aéreas), estão relacionados os percentuais resultantes relativos
somente a companhias aéreas.
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Tabela 1 – Resultado da classificação do registro de relatos de incidentes críticos em grupos
e categorias
Grupos e categorias

%

Cias
Aéreas

Grupo 1 – Resposta dos funcionários a falhas na entrega dos

23,3

24,4

serviços
A

Resposta a serviço indisponível

6,9

B

Resposta a serviço inexplicavelmente lento

4,9

C

Resposta a outras falhas no serviço central

11,5

Grupo 2 – Resposta às necessidades e solicitações dos clientes

32,9

A

Resposta a “necessidades especiais” dos clientes

10,4

B

Resposta às preferências dos clientes

14,7

C

Resposta a erros dos clientes, admitidos por estes

5,8

D

Resposta a potenciais quebras de regras

2,0

Grupo 3 – Ações espontâneas ou não solicitadas dos funcionários

43,8

A

Atenção prestada ao cliente

13,8

B

Comportamento verdadeiramente além do obrigatório

6,3

C

Funcionário seguindo as normas culturais dos clientes

4,6

D

Conjunto do comportamento

15,9

E

Performance sob circunstâncias adversas

3,2

45,4

30,2

Fonte: Elaboração própria, adaptado de, Bitner, Booms e Tetreault (1990).

Os três grupos reúnem os relatos de incidentes nos quais o comportamento
dos funcionários pode conduzi-los a serem lembrados como muito satisfatórios ou
muito insatisfatórios. Em função dos seus objetivos, este estudo se concentra nos
resultados relativos aos incidentes satisfatórios.
Em relação ao Grupo 1, a habilidade ou a disponibilidade do funcionário para
resolver e conduzir a solução das falhas na entrega dos serviços determina se a
experiência será lembrada como satisfatória ou insatisfatória. O Grupo 2 refere-se a
solicitações de adaptações na entrega do serviço para atender a necessidades
individuais, cada vez mais interpretadas pelos clientes como obrigações da empresa.
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O Grupo 3 apresenta as situações onde o comportamento dos funcionários foi
totalmente inesperado, surpreendentemente prazeroso.
Analisando os resultados do estudo, Bitner, Booms e Tetreault (1990)
pontuaram um aspecto relevante, do ponto de vista gerencial. A análise do grupo 1,
com 24,4% dos incidentes nas Cias. Aéreas, permite concluir que, mesmo que
tenham corrido falhas centrais na entrega do serviço, o evento pode ser lembrado
como satisfatório, se conduzido corretamente pelos funcionários da linha de frente.
O Grupo 2, que apresenta as situações onde é necessária uma resposta dos
funcionários às necessidades e solicitações dos clientes, é o considerado mais
crítico pelos clientes e, portanto, significativo no caso deste estudo.
Mais tarde, Bitner, Booms e Mohr (1994) conduziram um estudo semelhante,
mas desta vez do ponto de vista dos funcionários, que praticamente confirmou os
resultados da pesquisa anterior, além de identificar uma outra categoria de
insatisfação do cliente, relacionada a seu próprio comportamento inadequado.
Neste capítulo foram apresentadas as principais características do marketing
de serviços, e do processo de percepção de valor emocional pelos clientes de
serviços em geral, além dos principais aspectos que envolvem o momento de
interação entre os clientes e os funcionários da empresa prestadora dos serviços e
das relações emocionais que ocorrem durantes esta interação. Os resultados
apresentados a seguir demonstrarão como a Azul Linhas Aéreas Brasileiras busca
utilizar-se destes conceitos para estimular e possibilitar que seus funcionários da
linha de frente gerem emoções positivas nos seus clientes durante o processo de
interação pessoal.
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3 – METODOLOGIA

3.1 – TIPO DE PESQUISA
Para fins deste estudo foi conduzida uma pesquisa de abordagem qualitativa,
do tipo descritiva. O método utilizado para descrever como uma empresa no
segmento de aviação comercial gerencia o comportamento dos funcionários da linha
de frente para buscar atuar positivamente sobre as emoções dos clientes nos
encontros de serviço foi o de estudo de caso.
A pesquisa qualitativa permite ao pesquisador construir um panorama amplo
e holístico sobre o objeto estudado, sendo um meio para explorar e entender o
significado de questões sociais e humanas complexas (CRESWELL, 2007).
Os estudos de caso geralmente são a estratégia de pesquisa preferida
quando se colocam questões tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem
pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco encontra-se em
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2005).
A decisão de estudo de caso único se deu por acreditar-se que, devido a
circunstâncias semelhantes, a unidade de análise escolhida seria representativa e
típica do setor estudado.
As questões a serem estudadas foram relativas a como, a partir do
comportamento dos seus funcionários durante o processo de prestação do serviço, a
Azul apresenta aos seus clientes os inputs emocionais que geram percepções
positivas de satisfação.

3.2 – UNIDADE DE ANÁLISE
A unidade de análise escolhida foi a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, por ser
representativa e típica para a ocorrência de encontros de serviço de alto contato,
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representando as circunstâncias e as condições do dia-a-dia do foco estudado (YIN,
2005).
A Azul Linhas Aéreas Brasileiras foi certificada oficialmente no Brasil em
Novembro de 2008, e em 15 de Dezembro de 2008 partiu seu primeiro voo, de
Campinas para Salvador. Foi fundada e é liderada por David Neeleman, que nasceu
no Brasil, foi criado nos Estados Unidos e retornou como missionário mórmon aos
dezoito anos, voltou aos EUA aos vinte anos, trabalhou vendendo pacotes turísticos
com tanto sucesso que acabou criando lá a sua própria companhia aérea, comprada
em seguida pela Southwest Airlines em função do seu grande sucesso. Inovador,
Neeleman participou da fundação de outra companhia aérea no Canadá e
novamente montou outra companhia aérea nos EUA, a JetBlue, eleita em 2001 a
melhor companhia para voos domésticos.
Um dos diferenciais da companhia foi a aquisição de todos a sua frota inicial
de jatos da Embraer, aeronaves de tamanho médio, com 118 lugares. O nome da
empresa foi escolhido através de uma pesquisa popular, e é a única empresa aérea
brasileira que tem o seu próprio simulador, é a primeira a oferecer check-in pela
internet, e busca oferecer muita comodidade aos seus clientes, tanto nos processos
de aquisição de planos e passagens, quanto na organização do atendimento em voo
e dos espaços internos de suas aeronaves. Com quase três anos de operações, a
Azul Linhas Aéreas Brasileiras conecta 40 destinos - 39 cidades, com 300 voos
diários. Somando-se às oito linhas de ônibus, são 45 cidades brasileiras conectadas
pela companhia. A Azul já ultrapassou a marca de mais 12 milhões de clientes
transportados desde sua fundação. Atualmente opera uma frota de 33 jatos modelo
190 e 195 da Embraer e oito ATR 72-200.

3.3 – FONTES DE EVIDÊNCIAS
Considerando a importância de ter várias fontes de evidências para a
qualidade do estudo de caso, as evidências foram coletadas por meio de cinco
fontes de evidências apresentadas por Yin (2005), que são: observação direta,
interpretação de artefatos físicos, consulta a registros internos, consulta a
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documentos públicos, e entrevista pessoal. As evidências foram obtidas levando-se
em consideração especialmente a sua relação com as categorias de incidentes
críticos apresentadas na Tabela 1.
As principais fontes de evidências relevantes para este estudo foram: a
realização das entrevistas pessoais e o processo de observação, realizados pelo
pesquisador.
Foram observados os comportamentos, e a comunicação verbal e corporal
em particular, dos funcionários da empresa durante os encontros de serviços.
As entrevistas pessoais foram semiestruturadas, com perguntas abertas,
conduzidas individualmente com os gestores da empresa e funcionários da linha de
frente, relacionados adiante. Os roteiros das entrevistas estão apresentados no
Apêndice 1.
Foram consultados documentos internos e externos que forneceram
informações relevantes, tais como material de pesquisas realizadas, material de
comunicação, e informações da mídia especializada.

3.4 – LEVANTAMENTO DAS EVIDÊNCIAS
Para a obtenção dos dados objetivados foram visitados os balcões de
atendimento da Azul nos Aeroportos Viracopos (em Campinas, SP), de Campo
Grande (MS) e do Santos Dumont (Rio de Janeiro) em setembro e outubro de 2011,
com duração de um dia para cada visita.
Foram entrevistados o presidente da empresa, e seis funcionários de linha de
frente, no Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro. Estes funcionários da linha de
frente, foram: uma comissária de voo e um líder de comissários de voo, que
cumprem as funções da operação de atendimento aos passageiros durante todo o
voo; dois agentes de aeroporto, um agente de aeroporto multiplicador (de
conhecimento) e uma supervisora de aeroporto, que cumprem a função de
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atendimento aos clientes nos aeroportos, sendo que a supervisora tem a função de
supervisionar vários agentes para que a operação funcione a contento e o agente
multiplicador tem a função de instruir os outros funcionários, mantendo um processo
de instrução constante, realizado on the job, ou seja, durante a execução do
trabalho.
A visita para a realização das entrevistas pessoais foi agendada com
antecedência mínima de uma semana, por telefone ou e-mail, e confirmada por
telefone com 48 horas de antecedência.
O levantamento das evidências, tanto das observações, quanto das consultas
a dados secundários e das entrevistas pessoais, foi conduzida e realizada pelo autor
deste estudo. As entrevistas foram registradas em áudio e transcritas posteriormente
para tratamento e análise. As observações foram registradas em fotos e registro de
anotações, também para posterior análise.
Antes de cada entrevista foi explicado ao entrevistado o objetivo e a
relevância da pesquisa, foi garantida a confidencialidade dos dados colhidos, e
solicitada sua autorização para gravação da entrevista.

3.5 – ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS
A análise foi baseada nas proposições teóricas levantadas neste estudo,
refletindo o conjunto de questões da pesquisa, as revisões feitas na literatura sobre
o assunto, as novas proposições ou hipóteses surgidas, e os fatos relevantes que
emergiram durante o processo da pesquisa (YIN, 2005).
O relatório apresenta as ações da Azul a partir do comportamento dos seus
funcionários da linha de frente, descrevendo como as ações da empresa buscam
influenciar a percepção de satisfação de seus clientes através de suas emoções.
As evidências foram tratadas por meio da técnica de análise do conteúdo, um
conjunto de técnicas de análise das comunicações, que busca obter, por meio de
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procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos a estas
mensagens (BARDIN, 2002). A análise, que é usada para procurar o significado
além do que está exposto, aplica-se não só a tudo que é escrito, como transcrição
das entrevistas, textos, matérias, mas também a imagens e à comunicação não
verbal, como gestos, posturas, e comportamentos. Divide-se em três etapas: a préanálise, quando o material foi organizado e transcrito, a exploração do material,
quando este foi analisado e editado, e o tratamento dos resultados, quando estes
foram interpretados.
Bardin (2002) explica que a classificação dos elementos do conteúdo em
categorias é uma operação que organiza os elementos reagrupando-os em relação
a critérios previamente definidos, permitindo a análise de seu conteúdo em relação
ao referencial teórico escolhido. As categorias foram estabelecidas com base no
referencial teórico apresentado, e em temas relacionados aos objetivos deste
trabalho, mas o estudo esteve atento e aberto ao surgimento de novas categorias ou
de

outros

elementos

que

pudessem

integrar

as

categorias

previamente

selecionadas. O conteúdo foi analisado de acordo com as seguintes categorias: os
valores da azul; a comunicação interna; recursos humanos – recrutamento, seleção
e treinamento; suporte aos funcionários; situações críticas e a geração de emoções
positivas nos clientes; a percepção das emoções e da satisfação dos clientes; a
atuação dos outros clientes; e o exemplo dos dirigentes.
Com relação às emoções surgidas durante o encontro de serviços, foram
avaliados os relatos das percepções dos gestores e funcionários da linha de frente
sobre as mudanças emocionais percebidas nos clientes e realizado um processo de
observação pelo pesquisador. As emoções foram consideradas como positivas,
negativas ou neutras (como a antecipação ou a surpresa).
Após a exploração do material, os resultados foram tratados e interpretados,
visando a responder à questão-problema e aos objetivos deste estudo.
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3.6 – LIMITAÇÕES MÉTODOLÓGICAS
- Limitações decorrentes do próprio método;
Por ser este um estudo qualitativo, os resultados não podem ser
generalizados. A partir do que foi encontrado em apenas uma empresa não se pode
fazer inferências quanto à freqüência com que os fenômenos estudados ocorram na
população. Pode-se, entretanto, afirmar que a influência das emoções na percepção
de satisfação pode ocorrer em circunstâncias semelhantes às do caso estudado.
- Limitações decorrentes da dificuldade de acesso aos dados;
É possível que não tenham sido franqueados ao pesquisador o acesso pleno
aos dados, por serem considerados sigilosos, por não estarem disponíveis no
momento, ou por não existirem.
- Limitações decorrentes das percepções dos entrevistados;
Considerando que é da natureza humana filtrar o que se pensa, acha, e
lembra, por meio de um viés cognitivo, tanto o processo de percepção quanto de
memorização dos entrevistados não garantem a fidelidade total aos fatos ocorridos.
- Limitações dos entrevistados;
O fato do entrevistador ser conhecido do Presidente da companhia pode ter
levado a um viés mais positivo nas respostas, embora pela similaridade das
posições de todos os entrevistados e pela observação do autor, tudo indica que isto
não ocorreu.
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4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS
O perfil dos funcionários entrevistados da Azul, no que se refere a gênero,
faixa etária, nível de escolaridade, cargo e tempo de serviço na empresa encontra-se
no quadro 4.
Quadro 4 – Cargo, gênero, idade, nível de escolaridade, cargo e tempo de serviço
na empresa dos funcionários entrevistados.
Cargo ocupado

Gênero

Idade

Escolaridade

Tempo de
empresa

Presidente (Presid.)

Masc.

52

Pós-Graduação

03 anos

completa
Líder de Agentes de

Masc.

27

aeroporto (Líder Ag

Pós-Graduação

02 anos e meio

completa

.Aerop.)
Agente de aeroporto

Masc.

35

(Ag. Aerop.)
Agente de aeroporto

Masc.

29

Masc.

23

06 meses

Ensino Médio

02 anos e meio

completo
Fem.

35

(Comiss.Voo)
Supervisora de

Graduação
completa

de voo (Líder C.Voo)
Comissária de voo

03 anos

completa

(Ag. Aerop.)
Líder de comissários

Graduação

Ensino

Médio 01 ano

completo
Fem.

aeroporto (Superv.

29

Graduação

03 anos

completa

Aerop.)
Tabela 5 - Elaboração própria

Inicialmente foi entrevistado o presidente da Azul, Pedro Janot. Foi-lhe
apresentado um breve resumo do conteúdo e dos objetivos do estudo, e ele
entendeu que a melhor maneira de iniciar a entrevista seria a explicação dos
conceitos da Azul, cuja responsabilidade de implantação havia sido sua. Estes
conceitos descreveram de forma bastante clara a atuação da Azul em relação ao
objetivo da pesquisa e as informações coletadas dos outros entrevistados
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complementaram as informações necessárias para a obtenção de um quadro geral
do seu conteúdo.

4.1 – VALORES DA AZUL
Segundo o presidente Pedro Janot, a Azul foi desenhada, montada e
começou a ser trabalhada a partir da sua visão, que é “fazer das viagens aéreas
algo mais humano, fácil e econômico”, e em seguida, em cima de sua missão, que é
“focando nos clientes, construir juntos a melhor companhia aérea, gerando
crescimento para os tripulantes (como são chamados todos os funcionários), retorno
aos investidores e benefício às comunidades servidas”. Estes pontos são
insistentemente trabalhados pela empresa e disseminados constantemente junto à
equipe. Em seguida Pedro Janot apresentou os dez principais valores da Azul, que
são: os cinco primeiros: segurança (cinco vezes segurança). Depois vem:
consideração, integridade, paixão, inovação e exemplo. Estes conceitos foram
complementados ainda com uma base de gestão, que determina: comunicação
aberta sempre, trato digno e justo, lideranças trabalhando com a linha de frente,
rápida resposta à solução de problemas e promoção interna sempre que possível.
Todos os funcionários entrevistados mencionaram o pedido do dono da empresa,
David Neeleman, para que cada voo dos seus clientes seja o melhor voo de suas
vidas e que trabalhar na Azul seja o melhor trabalho da vida de seus tripulantes
azuis. A tradução destes conceitos é finalizada com uma máxima: tripulante azul
feliz, cliente feliz, investidor feliz. Ou seja, a filosofia da empresa, e seus valores, são
congruentes com a teoria do círculo virtuoso de Heskett (2002).
A implementação na prática destes conceitos, a transferência do papel para a
ação real, foi relatada pela equipe como um grande diferencial da empresa em
relação às suas outras experiências profissionais.
“Mas o que eu vejo na Azul é muito diferente. Muito diferente, inclusive,
quando eu estava fazendo o curso, eu falava: caraca, é muita utopia! Só que
eu vejo (acontecer) na prática, as coisas que falavam para a gente.”
(entrevistado Ag. Aerop).
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“A Azul teve o seu desenvolvimento orientado da ponta, da frente de ação, do
atendimento ao cliente final, para dentro. Primeiro se organizou a linha de
frente e agora está resgatando a organização interna, a reboque do seu
rápido crescimento.” (entrevistado Presid.).

4.2 – COMUNICAÇÃO INTERNA
Com

relação

à

comunicação

interna

de

marketing,

e

integração

interdepartamental, a rede interna é um processo recente e o sistema de
disseminação do conhecimento ainda não é tão formal quanto a empresa deseja. É
baseado em uma supervisão muito presente, e na realização de reuniões regulares,
onde são divulgadas as cartas dos clientes, o casos ocorridos, histórias de sucesso,
e são divulgadas as principais informações de novas rotas, promoções, e
informações técnicas em geral. São também realizadas reuniões trimestrais, onde
um representante da empresa, denominado “padrinho da base”, informa aos
funcionários o andamento dos negócios em geral e passa as informações mais
relevantes. Um aspecto interessante mencionado, é que esta indústria é muito afeita
à fofoca, à disseminação espontânea de informações, então uma visita de um
dirigente a uma das bases, é sempre seguida, além dos relatórios, de comentários e
informações para todas as outras bases da Azul.
Ao ser perguntado se o sistema de informações interno funciona: “funciona, a
gente tem o padrinho da base, que de três em três meses faz uma reunião
com a gente, explicando como estão os resultados da empresa,,,,como está a
base, a gente é informado de tudo.”(entrevistado Ag. Aerop.)
Ao responder se eram informados sobre tudo: “ a tudo, tudo ... quando a Azul
abre uma rota nova ela manda e-mail para a gente, a gente está sabendo o
que está acontecendo...” (entrevistado Líder C.Voo)

4.3 – RECURSOS HUMANOS – RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E TREINAMENTO
Zeithaml e Bitner (2003) e Albrecht e Zemke (1985) destacam recrutamento,
seleção, treinamento, motivação, recompensas, e trabalho em equipe dos
funcionários, além da educação e treinamento dos clientes, como pontos centrais da
variável pessoas, do composto de marketing de serviços, e Solomon et al (1985)
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acrescentam a importância de maximizar a satisfação resultante do encontro de
serviços através de um melhor preparo de seus funcionários.
A premissa básica para a seleção de funcionários da Azul, especialmente os
de linha de frente, além dos atributos técnicos do cargo, é que estes gostem de
gente:
“A empresa contrata educação, contrata pela atitude, não prioritariamente
pela aparência física. O que a gente busca, número um, é gostar de gente.
Só. Tirando os atributos técnicos, gostar de gente. Nós contratamos pela
atitude, pela educação, tem linhas mestras, comportamentos gerais, mas
você não treina educação, esta deve ser expressada realmente a partir do
sentimento verdadeiro.” (entrevistado Presid.).

A Azul apresenta rituais e valores bem definidos. No primeiro dia de trabalho
os novos tripulantes são recebidos na empresa durante um dia inteiro, por todo o
corpo diretivo, presidente, quatro vice-presidentes, 16 diretores, gerentes e outros, e
tem a oportunidade de serem apresentados e conversar com eles, durante a
primeira hora e meia, oportunidade onde lhes são passadas as premissas básicas
da empresa. A comunicação, a partir daí, é aberta, os e-mails dos dirigentes são
públicos, as secretárias têm instruções de não impedir o acesso de funcionários e
estes podem acessar diretamente os gestores, desde que com a ciência prévia de
sua chefia imediata.
Entre os ritos de inclusão e participação, cuja importância é reconhecida por
toda a equipe, destaca-se a ação dos dirigentes viajando nos seus aviões e nos
aeroportos, sempre falando com todos os funcionários – de voo e de terra, incluindo
mecânicos e até terceirizados -, perguntando sobre a família, vida pessoal,
agradecendo a sua participação na jornada, perguntando sobre os eventuais
problemas da empresa, mantendo uma proximidade e um acesso aberto e direto.
Outro rito importante de aproximação entre a direção da empresa, seus funcionários
e os clientes são as comemorações de atingimento de números de clientes
transportados, como “cliente milhão”. Ao comemorar os eventos, os clientes
presentes, os tripulantes e os dirigentes fazem uma grande festa no aeroporto, um
evento animado, onde o cliente premiado ganha um ano de passagem grátis,
tornando-se uma festa de confraternização. Nestes eventos os executivos se
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aproximam da equipe e dizem claramente para os tripulantes que estão ali para
servi-los.
No que se refere a treinamento, o principal programa chama-se OPAS, que
significa: observar, perceber, atender, surpreender. Os funcionários não têm regras
rigorosas de comportamento-padrão, com exceção dos padrões de segurança, das
normas técnicas e das regras internacionais. A empresa espera que seus
funcionários da linha de frente entendam seus clientes, prestem atenção às suas
necessidades e os ajudem, que saibam se colocar no seu lugar e que sempre o
façam, e que dêem atenção especial a cada cliente.
“É, tem um treinamento chamado OPAS, observe, perceba, atenda e
surpreenda.... a gente não trabalha com comportamentos padrão. A gente
pede que os caras observem, pratiquem e ajam, né, para poder entender os
clientes.” (entrevistado Presid., ao ser perguntado sobre se os funcionários
recebem treinamento para identificar as emoções dos clientes).

De acordo com os relatos dos tripulantes, além do treinamento técnico e das
normas internacionais, eles são intensamente treinados a lidar com situações de
stress, - como certos tipos de emergências, inclusive médicas, clientes alcoolizados mas têm muita liberdade para observar os clientes, inclusive quanto a observar a
expressão das emoções destes, e agir de acordo com sua própria avaliação.
O poder de decisão de fato é descentralizado, estando nas mãos dos
funcionários de ponta. Estes recebem constantemente, através da UniAzul –
Universidade Azul, novos treinamentos em atendimento, participam de dinâmicas, de
reuniões, e de vivências, onde têm que tomar decisões simuladas, e agir com
iniciativa própria. A UniAzul prepara funcionários dos diferentes setores para atuar
como instrutores on the job, ou seja, funcionários que têm a função de ensinar e de
treinar os outros durante a operação real, e zelar para que sua equipe não se
acomode. Para assegurar que os seus conceitos estejam “impregnados nas
paredes”, conforme palavras do presidente Pedro Janot, todos os treinamentos
falam da visão, da missão e dos valores da companhia.
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4.4 – SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS
Todos os relatos indicaram que a Azul procura dar qualidade de vida, um bom
ambiente de trabalho, e tranqüilidade pessoal para seus funcionários. Estes
relacionam seu bem-estar pessoal a uma melhor condição para prestar um bom
serviço e, especificamente, interagir emocionalmente com os clientes, contagiandoos com sua alegria, com sua energia positiva, e com seu alto-astral:
“ ...a gente está começando a fazer isso com maior folga, com maior
possibilidade de você não só tratar o conhecimento das pessoas, mas
também dar maior suporte a elas no que elas forem fazer. Então se o
funcionário, ele está bem atendido, está bem respaldado no início de
procedimento, está relaxado, está tranquilo, na verdade para fazer o que
entender oportuno e adequado, se sente seguro, ele contagia ...”
(entrevistado Líder Ag. Aerop.).

É consenso de todos os entrevistados que a Azul estimula a proatividade e
iniciativa dos seus funcionários, e fornece o ferramental, a infraestrutura empresarial,
as condições, e a autonomia de decisão necessária ao seu exercício. Todos os
funcionários entrevistados relataram que a Azul está à frente das outras companhias
neste sentido. Atitudes e comportamentos são destacados por Grönroos (2004)
como um dos importantes critérios de boa qualidade percebida pelos clientes.
Comportamentos como observar as necessidades dos clientes e antecipar seus
desejos - por exemplo, perceber alguém com um comprimido na mão e antes que o
pedido seja feito, oferecer água; se oferecer espontaneamente para tirar uma foto de
um casal; orientar, explicar o funcionamento das instalações; apoiar emocionalmente
um cliente que nunca voou, do início ao fim do voo - são esperados e estimulados
pela Azul, e são comuns nos relatos dos tripulantes.
Com o objetivo de propiciar aos funcionários um equilíbrio emocional e
pessoal, a Azul lhes oferece apoio psicológico e emocional, através de um programa
chamado “Anjo Azul”, que inclui atendimento psicológico, assistência social e apoios
jurídico e financeiro. A supervisão é definida pela equipe como supervisão de apoio,
que não pune o tripulante, e sim o ajuda, o incentiva, e o apóia.
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4.5 – SITUAÇÕES CRÍTICAS E A GERAÇÃO DE EMOÇÕES POSITIVAS NOS
CLIENTES
Com relação às situações críticas, principalmente a resposta dos funcionários
a falhas na entrega dos serviços; a resposta dos funcionários a necessidades
especiais, preferências, solicitações especiais ou quebra de regra por parte dos
clientes; e as ações dos funcionários, espontâneas ou não solicitadas; os relatos
denotaram uma maior exigência de trabalho emocional no caso das falhas na
prestação do serviço, ou de contingências (na linguagem da aviação). Descreveram
uma indústria onde existem problemas estruturais e climáticos que interferem na
qualidade da prestação dos serviços, e com clientes massacrados pelos recentes
problemas de cancelamentos e de atrasos em cadeia, entre outros. Os relatos
indicaram que os funcionários se orgulham de conseguir reverter as emoções dos
clientes, contagiando-os com emoções positivas, na grande maioria das vezes,
expressões das suas verdadeiras emoções.
“... era um voo que tinha tudo para dar errado, o voo já estava atrasado três
horas... só que a gente assumiu, realmente, foi falha nossa, o problema é da
empresa... eles não esperavam que agente falasse que a culpa era nossa
mesmo... e todos eles bateram palmas na hora do pouso, por que a gente
tratou eles bem, a gente brincou com eles, eu brinquei no microfone com todo
mundo a respeito do atraso, metade deles quando saíram me abraçaram
forte, apertaram a minha mão ... foi muito legal.” (entrevistado Líder C.Voo)

Segundo os entrevistados, a Azul não exige dos funcionários o trabalho
emocional definido por Hochschild (1983), ou seja, a expressão de emoções
específicas, mas dá condições para que este processo ocorra pela expressão da sua
própria satisfação, e estimulam a interação emocional dos funcionários com os
clientes. Os relatos indicaram que, nos dias em que os funcionários não estão se
sentindo bem, são apoiados pelos colegas e melhoram seu estado, ou apenas ficam
mais reservados, interagindo com os clientes de forma mais cuidadosa e menos
espontânea. Todos os funcionários entrevistados demonstraram sentir prazer e
satisfação com o seu trabalho, em lidar com os clientes e com a Azul em geral.
Com relação às respostas às necessidades especiais e às solicitações dos
clientes, e em relação às ações espontâneas dos funcionários não solicitadas pelos
clientes, os funcionários descreveram uma atitude incentivada pela empresa, dirigida
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a expressar emoções positivas, verdadeiramente sentidas, conforme sugerido por
teóricos como Izard (1997) e Ortony, Clore e Collins (1988), de modo a contagiar os
clientes positivamente, como observa Pugh (2001).

Os funcionários procuram

identificar o estado emocional das pessoas e adequar seu atendimento a esta
situação.
“Uma vez, teve uma senhora, ela nunca tinha viajado de avião, e foi aquilo
que eu te disse, no embarque você percebe, você vê que aquela pessoa é a
primeira vez que está viajando ... eu a acompanhei do início até o final,
mostrei para ela onde era o assento, expliquei como funcionava, ela
perguntou se precisava pagar pelos snacks e pelas bebidas, então, ajudar
uma pessoa humilde ... isso me marca... “ (entrevistada Comiss.Voo).

A postura da Azul, apresentada nos relatos, identifica-se com as colocações de
Hoffman e Bateson (2003) e Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), defendendo a
importância da organização da empresa em apoiar as pessoas que servem os
clientes, oferecendo um bom ambiente de trabalho, delegando autonomia,
fornecendo infraestrutura e qualificação à sua equipe, adequada à prestação de um
bom serviço.

4.6 – A PERCEPÇÃO DAS EMOÇÕES E DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
Com relação a perceber as emoções das pessoas, os funcionários relataram
que conseguem perceber as alterações fisiológicas dos clientes, e suas respostas
comportamentais

causadas

pelos

impactos

ambientais,

conforme

processo

observado por pesquisadores como Seth, Mittal e Newman (2008) e Hawkins,
Mothersbaugh e Best (2007). Todos os entrevistados relataram o mesmo
comportamento, de agir de acordo com o treinamento, observando, percebendo e
atendendo, e no geral demonstraram que acreditam já haverem adquirido a
experiência necessária para, no primeiro contato visual, já ter uma primeira noção do
estado emocional do cliente e que procuram gerar emoções positivas através de um
bom atendimento.
“ A gente é doutrinado a fazer isso automaticamente. Identificar, como se
fosse fazer um raio x. Na verdade, isso aí é dedicação compulsiva, que a
gente faz o tempo todo, até porque o aeroporto, até dito por um psicólogo,
seria o melhor laboratório para lidar com todo o tipo de emoções, frustração,
luto, felicidade, alegria, tudo. A gente passa por tudo aqui, então desde o
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início, você tem um contato com isso. E procura, na verdade, de adequar
àquele momento de luto, tal, e poder ajudar. Na verdade... você percebe que
a pessoa está numa situação, e você dá um estímulo para ver como ela
reage, e tal, e você vai condicionando aquele seu atendimento conforme a
pessoa também recebe aquilo ... isso aí é um trabalho mesmo de sintonia fina
... então a gente vai acompanhando ... a gente tem um gestual direcionado, a
gente tem uma fala melhor, ... pode fazer uma adequação de voz, por
exemplo ... é porque na contingência seria aquilo que as pessoas têm mais
pavor... elas já vem para o aeroporto voar, já com medo .... É por isso que eu
acho que é esse nosso jeito de perceber, é ter essa sensibilidade com o
cliente...” (entrevistado Líder Ag. Aerop.)

Um ponto interessante relatado foi de que a situação de voar já impacta
emocionalmente de alguma forma a maioria das pessoas, estas ficam mais alertas,
ligadas, e sensíveis ao ambiente que as cerca.
Além das pesquisas de bordo realizadas pelos dirigentes, quando estão
voando, conversando com todos os passageiros a bordo e indagando sobre sua
satisfação e sugestões, a Azul conduz regularmente junto aos clientes uma pesquisa
de satisfação. Estas pesquisas indicam as principais percepções dos passageiros, e
seu processo de satisfação, sendo que, neste caso, por questões de sigilo comercial
não foi disponibilizada a sua tabulação. Obtivemos através do presidente da
empresa, de forma resumida e extra-oficial, a informação de que 80% dos clientes
são promotores da marca e reconhecem a qualidade do serviço na ponta. Além
disso, durante a interação pessoal, seja dos agentes de aeroporto, seja dos
tripulantes de voo ou mesmo dos diretores ao coletar informações dos passageiros
durante os voos, observam-se nos clientes suas emoções, quando agradecem,
elogiam, abraçam, cumprimentam, as vezes deixam por escrito, muitas vezes
demonstrando emoções intensas de gratidão, alegria, felicidade:
“... e no final do voo, aquele que fala: “até logo”, e chega a encostar em você,
fala; “Muito obrigado, o voo foi muito bom!” (entrevistada Comiss.Voo).

Mesmo no caso de contingências, muitas vezes as equipes conseguem
reverter o quadro durante o processo, sempre com a orientação de falar a verdade, e
resolvendo ou minimizando o problema, e em geral os clientes reconhecem que os
funcionários e a Azul fizeram tudo o que puderam para resolver seus problemas.
“ Olha, a orientação que a Azul dá sempre para a gente, é dar a informação
clara e a informação certa para o cliente.” “... mantendo as informações com
veracidade, você elimina cinquenta por cento dos seus problemas...sempre
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mantendo a informação certa ... atrasou o voo, a gente tem sempre um
funcionário, vai atrasar dez minutos, a gente tem sempre um funcionário no
portão de embarque, dizendo o motivo do atraso, o “por que está atrasado”...
você já mantém o cliente mais calmo.” (entrevistado Líder. C. voo)
“.mesmo nas experiências ruins, os clientes ficam completamente fulos, mas
reconhecem que nós fizemos um esforço fenomenal para minimizar o
problema, certo?” (entrevistado Presid.)

4.7 – A ATUAÇÃO DOS OUTROS CLIENTES
Com relação à atuação da Azul para evitar que um cliente aja prejudicando a
satisfação dos outros, outro fator importante do processo, conforme Zeithaml e
Bitner (2003), duas principais medidas foram relatadas: dar suporte constante às
necessidades dos clientes, de modo a evitar que cheguem ao ponto de incomodar
os outros, e agir com educação, preferencialmente afastando dos outros clientes um
eventual cliente exaltado para que este não contamine negativamente os outros
clientes.
‘é, a gente vai fazer ali de um jeito que não fique chato para nenhum dos dois,
né? Tanto para a mãe, para não expor ela ali para o cara, e para os outros
clientes que ela está atrapalhando o voo, e também para não expor o cara,
que está lá em uma situação desagradável.” (entrevistado Líder C. Voo)
“a gente puxa o que está inflamando para um canto, negocia com ele, e deixa
os demais com o outro pessoal, mas a gente tenta buscar ele, que está
tentando fazer o problema seja gerado para todo mundo, a gente puxa ele, vê
o que ele quer, e geralmente a gente atende. De repente ele nem quer nada,
é o cara que está aqui o dia inteiro, o voo dele cancelou por problema
metereológico, o cliente está querendo ir para casa, está cansado, e aí
começa a fazer o escândalo dele, gritar, mais aí você oferece um voucher de
alimentação, coloca ele num restaurante, coloca ele numa (cia) congênere,
ele embarca, ele fica satisfeito. O problema é tirar ele da multidão, senão ele
com certeza inflama o resto das pessoas.(entrevistada Superv. Aerop.)

4.8 – O EXEMPLO DOS DIRIGENTES
Outro ponto mencionado em todas as entrevistas é o exemplo dado pelos
dirigentes. O Presidente relata e também é citado pelos outros entrevistados por dar
o exemplo, desde retirar o lixo junto com os outros tripulantes, atender a uma pessoa
idosa que vomitou e ajudar a limpar o local, ou apoiar a uma mãe com uma ou mais
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de uma criança pequena. Esta postura é esperada pela Azul de todos os seus
dirigentes e funcionários todo o tempo.
“Outro dia um cliente vomitou do meu lado, numa poltrona, eu estava na
cauda do avião, eu acionei a comissária, me dá um guardanapo por favor, eu
acudi o cliente, sabe. Então esse cliente ficou super feliz, a comissária viu,
através de um valor que eu tenho, que eu dei um exemplo. Imagina o que
essas duas comissárias que viram isto, vão falar daqui para a frente...”
(entrevistado Presid.).
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5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS
De acordo com os resultados apresentados no capítulo anterior, entende-se
que os objetivos do estudo foram alcançados e a questão-problema respondida. Foi
analisado como uma empresa prestadora de serviços de transporte aéreo de
passageiros pode gerenciar o comportamento dos seus funcionários da linha de
frente de modo a gerar emoções positivas nos clientes durante os encontros de
serviços, e foi descrito um conjunto coordenado de valores e de ações, que
envolvem compreender os comportamentos dos clientes, e treinar, motivar,
remunerar e apoiar suas equipes para lidar com eles.
Quanto ao objetivo final - descrever como uma empresa prestadora de
serviços de transporte aéreo de passageiros pode gerenciar seus funcionários da
linha de frente de modo provocar emoções positivas, e gerar percepção de
satisfação nos seus clientes, durante os encontros de serviços -,considera-se que a
pesquisa cumpriu o seu objetivo, descrevendo a atuação da Azul em relação aos
seus funcionários, como estes se comportam em relação aos clientes, e
apresentando as principais reações dos clientes, indicando, pelo relato dos
entrevistados e pela observação do pesquisador, a suposição inicial de que o
comportamento dos funcionários na prestação dos seus serviços pode provocar
emoções positivas, que geram percepções de satisfação nos clientes, de acordo
com o referencial teórico apresentado.
O resultado do estudo reforça as afirmações de Pfeffer, (1998) de que
os funcionários tendem a permanecer em empresas que lhes propiciem vivenciar
sentimentos positivos, e de Barlow e Maul, (2001) de que as empresas podem
oferecer valor emocional a seus clientes através da competência emocional dos
seus funcionários e melhoria das operações empresariais.
Com relação ao item pessoas – os funcionários e clientes – do composto de
marketing apresentado por Zeithaml e Bitner, (2003), o estudo apresenta, através do
resultado das entrevistas e da observação, os aspectos de recrutamento, seleção,
treinamento, motivação, recompensas e trabalho em equipe (no caso dos
funcionários) e educação e treinamento no caso dos clientes, e explora os principais
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aspectos da interação entre os funcionários e os clientes da Azul. O treinamento não
fornece comportamentos e emoções padrões a serem aplicados, mas dá suporte
emocional aos funcionários para que ajam espontaneamente.
Dentre os sete critérios de boa qualidade percebida de serviço (Grönroos,
2004), destacamos que os relatos dos entrevistados, e a experiência vivenciada pelo
pesquisador, sugerem que existe uma boa imagem quanto ao profissionalismo e à
capacidade dos funcionários e que estes se preocupam e têm uma atitude positiva
em relação aos clientes. Os procedimentos de acesso aos serviços são confiáveis, e
a Azul sempre procura tomar as providências possíveis nos casos de falhas nos
serviços.
No que se refere aos encontros de serviços, os resultados das entrevistas e a
observação do autor, indicaram que a Azul está claramente estabelecida com base
no conceito da importância de gerenciar os encontros de serviço para a realização
de sua missão e visão, e a empresa entende que, gerenciar estes encontros,
envolve compreender os comportamentos dos clientes, e treinar, motivar, remunerar
e apoiar suas equipes para lidar com eles (ALBRECHT; ZEMKE, 1985). A pesquisa
indica que a Azul está organizada de modo a apoiar as pessoas que servem aos
clientes, preocupando-se que o pessoal da linha de frente possua atributos de
personalidade como flexibilidade, tolerância, adaptação e empatia com o cliente. O
conceito central e o processo de treinamento demonstraram que a Azul se preocupa
em conhecer, lidar e até, sempre que possível, antecipar e superar as expectativas
dos clientes, e oferecer um ambiente, instalações físicas, processo de prestação do
serviço e autonomia a seus funcionários equilibrados e coadunados com estas
premissas, como será descrito a seguir.
Além dos comportamentos obrigatórios das normas internacionais e de
segurança de voo, estes têm a liberdade e autonomia dada pela Azul para adaptarse às características e personalidades dos clientes e às situações vividas para
interagir da melhor forma possível, com educação e atenção. Tanto os relatos
quanto a observação indicaram um forte incentivo da Azul à proatividade e
autonomia dos seus funcionários da linha de frente.
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Quanto ao processo emocional vivido durante a interação entre os
funcionários e clientes, a pesquisa indicou que a empresa não pressiona os
funcionários a passarem por cima de suas verdadeiras emoções para que produzam
estados emocionais nos clientes ou expressem falsas emoções. Exceto pela
exigência de um mínimo de educação e cortesia, a Azul busca oferecer a seus
funcionários um equilíbrio pessoal que produza sentimentos internos positivos, de
forma que a expressão destes sentimentos contagiem naturalmente os clientes
positivamente. O fato dos funcionários realmente estarem se sentindo bem na maior
parte do tempo e transmitirem emoções verdadeiramente sentidas, neste caso
principalmente através dos componentes não-verbais, como expressões corporais
volume e tom de voz, contato visual e sinceridade no sorriso (SUNDARAN e
WEBSTER, 2000), transmite credibilidade, confiança, calor humano e amabilidade
(BITNER et al, 1990).
Finalmente, colocam-se as seguintes sugestões para futuras pesquisas:
- focar em emoções negativas sentidas pelos clientes;
- buscar relacionar as diferentes emoções e sua intensidade aos imputs dos
funcionários da linha de frente;
- buscar relacionar as outras variáveis do composto de marketing às emoções dos
clientes e funcionários:
- entender o impacto das emoções do ponto de vista do cliente.
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APÊNDICE I - ROTEIROS DAS ENTREVISTAS
1 - PRESIDENTE DA EMPRESA;
- qual a sua percepção sobre as mudanças emocionais percebidas nos clientes
(tipos de emoção e intensidade) como resposta à atuação dos funcionários da linha
de frente da Azul?
- quais estímulos emocionais a empresa espera que sejam passados através dos
funcionários da linha de frente?
- como os funcionários da linha de frente buscam contagiar seus clientes com
emoções positivas?
- como os funcionários da linha de frente buscam contagiar seus clientes com
emoções positivas?
- o que a empresa faz para “educar” seus clientes?
- o que a empresa faz para os clientes não atrapalharem os que estiverem
recebendo o serviço simultaneamente?
- o que é feito de comunicação interna de marketing para manter os funcionários
informados de tudo que é feito em relação aos clientes e viabilizar e estimular a
interação e integração interdepartamental, permitindo a disseminação do
conhecimento sobre as expectativas dos clientes e suas necessidades quanto à
prestação do serviço;
- se existem, e quais são os scripts a serem seguidos pelos funcionários da linha de
frente nos encontros de serviço?
- quais são os comportamentos gerais apropriados para as situações mais comuns
dos encontros de serviço?
- recrutamento e seleção – quais os atributos buscados nos funcionários da linha de
frente (de personalidade como flexibilidade, tolerância, adaptação e empatia com o
cliente)?
- treinamento - expressividade emocional, O que é feito em treinamento de
comunicação verbal e corporal para os funcionários? E para ensinar a perceber as
mudanças emocionais dos clientes?
- como são orientados os componentes não verbais – aparência física, jeito de se
vestir, expressões corporais, proximidade física, postura, distância em relação ao
cliente, contato olho-a-olho, velocidade, volume e tons de voz, sorriso;
2 - com pessoal de frente – atendentes de balcão e comissários de bordo
Quebra gelo: Meu nome é Philipe, eu estou fazendo um curso de mestrado na
Universidade Estácio de Sá, e estou fazendo um trabalho sobre a relação entre
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funcionários da linha de frente e clientes, principalmente relacioado a Marketing, ao
comportamento dos clientes e suas emoções, como vocês percebem as emoções
dos clientes.
Reações a FALHAS no serviço
- Quando um serviço está temporariamente ou definitivamente não disponível, está
inexplicavelmente lento ou apresenta outras falhas e o cliente fica frustrado e
irritado. Como você sabe que ele está irritado?
- E fácil para você perceber estes sinais de emoções?
- E qual a sua reação?
- Como você faz para expressar algo que não é o que você está sentindo?
- Você recebeu algum treinamento sobre o tipo de emoção você deve expressar
neste momento?
- Quais as reações emocionais positivas dos clientes quando os funcionários agem
nestes casos? Dê exemplos. (tipos de emoção e intensidade)
Reações às NECESSIDADES e SOLICITAÇÕES dos clientes?
- Quando os clientes fazem solicitações especiais, solicitam o atendimento às suas
necessidades, admitem erros ou quebram regras e são atendidos, que emoções
costumam apresentar?
- E fácil para você perceber estes sinais de emoções?
- E qual a sua reação?
- Como você faz para expressar algo que não é o que você está sentindo?
- Você recebeu algum treinamento sobre o tipo de emoção você deve expressar
neste momento?
- Quais as reações emocionais positivas dos clientes quando os funcionários agem
nestes casos? Dê exemplos. (tipos de emoção e intensidade)
Reações a AÇÕES ESPONTÂNEAS ou NÃO SOLICITADAS dos funcionários
- quando ocorrem ações espontâneas ou não solicitadas pelos clientes, como
demonstrações de atenção além do obrigatório, funcionários seguindo as normas
culturais dos clientes, performance em circunstâncias adversas, que emoções os
clientes costumam apresentar?
- E fácil para você perceber estes sinais de emoções?
- E qual a sua reação?
- Como você faz para expressar algo que não é o que você está sentindo?
- Você recebeu algum treinamento sobre o tipo de emoção você deve expressar
neste momento?
- Quais as reações emocionais positivas dos clientes quando os funcionários agem
nestes casos? Dê exemplos. (tipos de emoção e intensidade)

