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RESUMO 

 

 Esta dissertação investiga a percepção do conforto psicológico por parte 

de clientes de serviço odontológico, e da conseqüente confiança no prestador 

do serviço, enquanto antecedentes para o surgimento da fidelização.   

Para tanto foi realizada pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter 

exploratório e descritivo. O trabalho de campo se deu com a realização de 

entrevistas com 12 pacientes de uma clínica odontológica popular, situada em 

bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, investigando-se a percepção deste 

público sobre até que ponto suas decisões de retorno ao tratamento 

odontológico levariam em consideração o conforto psicológico percebido 

durante a prestação deste serviço. Os discursos foram analisados e 

complementados com as informações trazidas pela aplicação de um formulário 

com escala de diferencial semântico e rótulos bipolares.  

Os resultados conduziram à conclusão de que o principal fato gerador de 

desconforto foi o medo, colocado como algo tanto explicável quanto 

inexplicável. Verificou-se que ações diversas, por parte dos odontólogos, 

visando à eliminação desta angústia mental – ou seja, deste desconforto - 

geraram conforto psicológico, fazendo emergir a confiança e acarretando 

desejo de retorno para tratamentos futuros, caso necessário. 

Ao final da pesquisa lançaram-se sugestões para futuros estudos, tais 

como a de se replicar a pesquisa junto a pacientes de classes sociais mais 

privilegiadas, assim como junto aos próprios profissionais da Odontologia. 
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ABSTRACT 

This paper investigates the perception of psychological comfort for customers of 

dental services, and their consequent confidence in the provider as a 

background for loyalty.  

A qualitative exploratory and descriptive study was conducted. Twelve patients 

of a dental clinic aimed at lower classes located in the North Zone of Rio de 

Janeiro were interviewed, in order to investigate their perception as to the 

extent to which their decisions to return to dental treatment would take into 

consideration perceived psychological comfort during this service. The reports 

were analyzed and supplemented with information brought by the use of a 

semantic differential scale with bipolar labels.  

The results led to the conclusion that the primary triggering event for discomfort 

was fear, presented as something both explainable and unexplainable. It was 

found that various actions on the part of dentists in order to eliminate this 

mental anguish - that is, this discomfort - have spawned psychological comfort, 

giving rise to trust and to the resulting desire to return for future treatments, if 

necessary.  

In the end of this thesis, suggestions for future studies are launched, such as to 

replicate it with patients from more privileged social classes, and amongst 

dental professionals. 
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CAPÍTULO I - PROBLEMÁTICA 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Segundo Russo (2003), impulsionados pela competitividade mundial, 

principalmente a partir da revolução industrial do século XVIII, os conceitos de 

serviços de qualidade e de fabricação e comercialização de bens com 

qualidade difundiram-se entre as empresas que disputam consumidores, 

passando a ser fator diferencial para o sucesso ou para o fracasso dos 

negócios. 

  Não é diferente no segmento de serviços de saúde. A Odontologia, 

enquanto serviço de saúde, tem sua sobrevivência dependente da 

arregimentação de clientes, o que naturalmente leva os cirurgiões-dentistas a 

competirem entre si de maneira variada, por novas técnicas e por novos 

produtos. Assim, obedecendo à teoria do Marketing de Serviços, a liderança 

neste mercado se ganha com a satisfação do paciente pela qualidade do 

serviço oferecido. Ribeiro (2001) comenta que a arte de encantar pacientes 

movimentaria quase metade das ações das clínicas de sucesso e seria 

responsável pela determinação das características do serviço a ser oferecido. 

Russo (2003), por sua vez, relata que um paciente satisfeito com o 

serviço de saúde recebido, enquanto cliente, tem o poder de atrair, para o 

mesmo atendimento, pelo menos seis novos pacientes-clientes. Já o paciente-

cliente insatisfeito pode retirar 14 potenciais consumidores, mostrando que a 

velocidade de difusão de uma recomendação negativa é mais rápida que a 

recomendação positiva. Ainda segundo Russo (2003), em casos de 

insatisfação, 96% dos pacientes/clientes não se dão ao trabalho de contar ao 

profissional a sua insatisfação. Em consequência, 91% dos pacientes-clientes 

insatisfeitos vão procurar outro serviço e outro profissional, e 79% dos 

pacientes-clientes perdidos podem ser atribuídos a reclamações não atendidas 

ou a indiferença no atendimento.  

Segundo Paim et al. (2004) a Odontologia evoluiu não só pelo alto 

desenvolvimento da técnica, pelos novos equipamentos e pelos materiais de 

terceira geração, mas também pela evolução da consciência de trabalho 
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odontológico e pelo trabalho em equipe, cada vez mais valorizados. Outro 

aspecto que modernamente assumiu conotação de grande importância no 

consultório odontológico foi o Marketing, enquanto instrumento de 

alavancagem na prestação do serviço.  

  Segundo Zanetii (1999) a prática odontológica tem lançado mão de 

novos mecanismos concorrenciais, como o uso de um conjunto de práticas de 

Marketing para captação e fidelização da clientela. Ribeiro (2001) indica que o 

bom cirurgião-dentista deve, além de trazer satisfação para ambas as partes, 

fazer seu paciente sentir que a sua presença é importante e única. Para 

Zeithaml e Bitner (2003), este tipo de sentimento remete à fidelização do 

cliente, pois é por meio da diferença entre expectativas e percepção, e do 

consequente encantamento daí surgido, que se pode concluir que o único 

cliente cativo é aquele que teve suas expectativas superadas, e não apenas 

atendidas.  

 Nesta linha de raciocínio, Trad et al. (2002) colocam que programas que 

visam à melhoria da assistência médica e odontológica deveriam levar em 

conta as expectativas da população a respeito do que é oferecido e esperado, 

pois a satisfação do paciente deve ser usada como medida do resultado do 

atendimento nestes serviços. Desta maneira, para satisfazer o cliente é 

necessário ter, primeiro, uma compreensão profunda de suas necessidades e, 

em seguida, possuir os processos de trabalho que possam, de forma efetiva e 

consistente, resolver essas necessidades. Complementando, Deming (1990) 

diz que, para isso, a organização deverá traduzir essas necessidades em 

requisitos e cumprir esses fatores sempre, porque o cliente não se satisfará 

com menos. Isso exigirá a dedicação de recursos para sistematicamente 

coletar e analisar dados e informações, de forma a entender os requisitos e as 

percepções do cliente. De acordo com Crosby (1999), os clientes devem ser 

identificados dia a dia; suas necessidades devem ser examinadas e atendidas 

a cada momento; e eles devem ser cultivados de forma a considerarem aquele 

como seu fornecedor preferido. 

 Baseado no exposto, torna-se necessário conhecer o cliente, investigá-

lo e, mediante os resultados, oferecer, às organizações, opções para 
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direcionarem ou redirecionarem suas ações, tomando por base a satisfação e a 

fidelidade de seus clientes.  

 Segundo Spake, Beatty, Brockman e Crutchfiled (2003) a importância de 

construir relacionamentos com os clientes é bem documentada, com foco nas 

respostas emocionais, tais como a satisfação. Bagozzi, Gopinath e Nyer (1999) 

ressaltam, por outro lado, que outras emoções relacionadas com as compras 

de bens e serviços não foram totalmente exploradas, como por exemplo, o 

papel do conforto do consumidor, especificamente, nas relações de serviço. 

De acordo com Scitovsky (1992), o conforto pode ser experimentado de 

diversas formas: fisicamente (por exemplo, dando-se fim a uma dor física), 

fisiologicamente (por exemplo, reações involuntárias a desconfortos 

ambientais, tais como a tosse) ou psicologicamente (por exemplo, paz de 

espírito). Assim, quando visto de forma geral, o conforto é um construto 

multidimensional: consiste de conforto físico, de conforto fisiológico e de 

conforto psicológico (SLATER, 1985). 

O conforto psicológico é relevante no estudo do Marketing de Serviços, 

na medida em que pode ser visto como um antecedente à construção da 

confiança por parte do cliente, consequentemente remetendo à fidelização 

deste em relação ao prestador envolvido. De fato, a confiança tem sido 

associada a um resultado possível de conforto nas áreas da psicologia e da 

saúde (FEENEY 1999; HYLAND; MORSE 1995; WITKOWSKI; THIBODEAU, 

1999), com o nível de conforto para com um prestador de serviços sinalizando 

o nível de confiança do cliente e o consequente aumento do compromisso 

desse, que é o desejo de manter um relacionamento valorizado (MOORMAN; 

ZALTMAN; DESHPANDE, 1992; MORGAN; HUNT, 1994). Representando-se 

graficamente: 

 

 

 Figura 1 – Representação de encadeamento possível implicado pelo conforto psicológico percebido por 
clientes de serviços durante a usufruição destes 
Fonte: Pesquisa 
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Vale notar, porém, que o conforto psicológico pode ter significados 

diferentes para pessoas diferentes (PINEAU, 1982; HAMILTON 1989). Isto 

reforça a idéia de que há necessidade de investigações múltiplas com grupos 

específicos para se confrontarem as semelhanças e as divergências entre os 

resultados obtidos, com a finalidade de se estudar a influência do conforto 

psicológico em uma prestação de serviço específica – como é o caso do 

serviço odontológico. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 Até que ponto as decisões de retorno por parte de pacientes-clientes de 

tratamento odontológico levam em consideração o conforto psicológico 

percebido durante a prestação deste serviço? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO FINAL 

 Identificar a importância que pacientes de serviços odontológicos 

aplicam ao conforto psicológico ao considerarem novas aquisições deste 

serviço. 

1.3.2  OBJETIVO INTERMEDIÁRIO 
 

Identificar os atributos do conforto psicológico ligados ao relacionamento 

interpessoal, considerados pelos pacientes-clientes em seus relacionamentos 

com odontólogos prestadores de serviços. 

1.4 SUPOSIÇÃO 
 
 Supõe-se que a percepção de conforto psicológico, por parte do cliente-

paciente, na interação com o odontólogo durante o recebimento de tratamento, 

influencia positivamente sua intenção de novas aquisições deste serviço. 

Para tanto, partiu-se das seguintes premissas: 
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•   A maior parte da população brasileira é pouco esclarecida em termos de 

saúde bucal; 

•   Para os pacientes com maior sensibilidade à dor física, os tratamentos 

odontológicos – principalmente os mais complexos – são temidos por 

implicarem a antecipação de desconforto físico;  

•   Tratamentos odontológicos de maior complexidade são vistos, por certos 

pacientes, como caros e demorados, desestimulando-os a realizarem-nos; 

•   O sentimento de conforto psicológico por parte de paciente submetido a 

tratamento odontológico acarreta-lhe sentimento de confiança no profissional, 

gerando naquele o desejo de retornar aos cuidados deste último.  

 

1.5 RELEVÂNCIA 
 

O estudo é relevante para a discussão e para a análise de fatores que 

afetam a fidelização dos clientes do setor de serviços odontológicos, com 

ênfase no conforto psicológico, fator importante na formação da confiança 

do paciente. 

Academicamente é importante o estudo do conforto psicológico sobre a 

ótica do Marketing de Serviço para fomentar novas linhas de estudo, tendo 

em vista que o tema ainda é pouco explorado nesta área.  

Em termos empresariais, este estudo contribui para um maior 

conhecimento e entendimento do perfil da clientela de serviços de saúde 

odontológicos privados, em relação aos fatores que influenciam a 

fidelização, oferecendo opções para direcionarem ou redirecionarem suas 

ações de Marketing – iniciativa pouco explorada no País 

Socialmente, espera-se que este estudo contribua na evolução das 

práticas técnicas e administrativas do segmento odontológico, podendo 

levar à melhoria na qualidade dos serviços prestados, da saúde bucal, e da 

vida dos pacientes, assim como garantir a sustentabilidade das clínicas 

odontológicas. 
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1.6 DELIMITAÇÃO 
 

O estudo pretende abordar a percepção de conforto psicológico 
relativamente a: 
  

1. Tratamentos odontológicos considerados de média e de alta 

complexidades. 

2. Clientes-pacientes da Clínica Odontológica Odontoplan, situada no 

bairro do Engenho Novo na cidade do Rio de Janeiro. 

3. Temporalmente limitado ao bimestre junho-julho de 2010. 

• É interessante ressaltar a impossibilidade de isolar completamente a 

opinião dos pacientes, devido as entrevistas terem ocorrido em uma sala 

( mesmo que isolada ) dentro da própria clínica. 

1.7  DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

• Prótese dentária: componente artificial que tem, como objetivo, o 

restabelecimento e a manutenção das funções do sistema mastigatório, 

por meio da recolocação dos dentes destruídos ou perdidos e dos 

tecidos contíguos, podendo ser fixa ou removível.  

• Endodontia: especialidade da Odontologia que objetiva a preservação 

do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e 

controle das alterações da polpa dentária e dos tecidos perirradiculares. 

• Polpa dentária: estrutura interna do dente 

• Tecidos perirradiculares: são os tecidos que ficam no entorno da raiz 

dos dentes.  

• Tratamento odontológico de média ou de alta complexidade: tratamento 

de difícil execução, que demanda conhecimentos especializados e 

experiência por parte do profissional. 

• Conforto psicológico: é a sensação decorrente do alívio da angústia 

mental e de sentimentos de segurança, de confiança, ou de hábito 

(SCITOVSKY, 1992). 

• Intenção de retornar: entende-se como o desejo de fidelização.
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  SERVIÇOS - DEFINIÇÕES 
 
 Os serviços estão em todos os lugares do nosso cotidiano, como em 

uma consulta ao dentista, em uma ida ao hospital, em uma consulta a um 

advogado, em uma aula na escola, em um culto religioso, em um restaurante, 

em um telefonema, nos transportes, na assistência técnica de um produto, e 

em muitos mais eventos do nosso dia a dia.  

 Devido ao paulatino aumento da concorrência nos setores de 

manufatura e de tecnologia da informação e do aumento da concorrência e da 

sofisticação dos serviços profissionais, os estudos e as práticas na área de 

serviços têm-se intensificado. A importância deste setor pode ser avaliada por 

sua representatividade na economia norte-americana: em 1996 ele se 

responsabilizou por 79% dos empregos e por 76% do Produto Interno Bruto 

(PIB) daquele país, de acordo com  Zeithaml e Bitner (2003). No Brasil, 

segundo o IBGE (2009), no primeiro trimestre de 2009 o PIB no setor de 

serviços foi 181% maior que o do setor industrial (ver Tabela 1)  

 

Tabela 1 - Brasil – PIB a preços de mercado – total por setor – 2008 
(trimestral e anual) e 2009 (1º trimestre) 
                                                                                           Valores Correntes (R$ milhões)      

Especificação 
2008¹ Ano 2009 

1º 
trimestre 

2º 
trimestre 

3º 
trimestre 

4º 
trimestre 

Total 
anual 

1º 
trimestre 

Agropecuária 
43.745 53.688 37.330 28.772 163.536 41.194 

Indústria 
150.442 168.483 189.255 174.316 682.497 142.803 

Serviços 
367.404 398.261 404.973 424.384 1.595.021 400.607 

Valor adicionado a Preços 
Básicos 

561.591 620.433 631.558 627.471 2.441.054 584.605 

Imposto sobre produtos 
104.052 109.154 115.779 119.680 448.665 100.005 

PIB a Preços de Mercado 
665.643 729.586 747.337 747.152 2.889.719 684.609 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.  

¹ Resultados calculados a partir das Contas Nacionais Trimestrais. 
 Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000, p. 29) afirmam que “Os serviços 

estão no centro da atividade econômica de qualquer sociedade”, e que se 
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subdividem nos seguintes grupos: empresariais, comerciais, de infra-estrutura, 

sociais/pessoais e de administração pública. 

Ao mencionar serviços, é importante conceituá-los diante das mais 

recentes abordagens, sem deixar de levar em consideração a sua evolução no 

passar dos anos. Zeithaml e Bitner (2003, p. 28) afirmam que “... é preciso ter 

consciência de que, ao longo do tempo, os serviços e o setor de serviços como 

um todo foram definidos de várias formas simultaneamente diferentes”. Quinn e 

Paquette (1987, p. 50, apud FITZSIMMONS; FITZSIMMONS 2000, p. 30), 

afirmam que: 

A maior parte dos experts nessa área considera que o setor de 
serviços abrange todas as atividades econômicas cujo produto não é 
um bem físico ou fabricado; geralmente é consumido no momento em 
que é produzido e fornece um valor agregado em formas (tais como 
conveniência, diversão, oportunidade, conforto ou saúde) que 
representam essencialmente interesses intangíveis do seu primeiro 
comprador. 
  

Segundo Sasser, Olsen e Wyckoff  (1978, p. 8, apud FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2004, p. 30), 

 
 Uma definição precisa de bens e serviços deve distingui-los com 
base em seus atributos. ... Um serviço é intangível e perecível; é uma 
ocorrência ou processo que é criado e usado simultaneamente ou 
quase simultaneamente. Embora o consumidor não possa conservar 
o serviço real após ele ter sido produzido, o efeito do serviço pode ser 
mantido. 

  
Uma outra definição é que  “Um serviço consiste em uma ação, 

desempenho ou ato que é essencialmente intangível e não acarreta 

necessariamente na propriedade de quem quer que seja. Sua criação pode ou 

não estar vinculada a um produto material” (KOTLER; HAYES; BLOOM, 2002, 

p. 283). Já Zeithaml e Bitner (2003) definem serviços de maneira simplificada, 

como ações, processos e atuações, e deixam claro que eles não são 

produzidos apenas por empresas de serviços, mas também fazem parte 

daquilo que os fabricantes de bens manufaturados oferecem. Sucintamente, 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000, p. 30) definem serviço da seguinte maneira: 

“Um serviço é uma experiência perecível, intangível, desenvolvida para um 

consumidor que desempenha o papel de coprodutor.” 
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 Grönroos (2004), por sua vez, relaciona uma série de definições de 

serviços propostas por vários autores, ressaltando, contudo, que elas são 

deficientes. Isto porque, via de regra, encaram de forma muito restrita o 

fenômeno dos serviços, incluindo, em maior ou menor proporção, apenas os 

serviços prestados pelas chamadas empresas de serviços:  

1. “Serviços são atividades, benefícios ou satisfação que são colocados à 

venda ou proporcionados em conexão com a venda de bens” (AMERICAN 

MARKETING ASSOCIATION, 1960, apud GRÖNROOS, 2004, p.34); 

2. “Serviços representam ou satisfações intangíveis apresentadas diretamente 

(transporte, acomodação), ou satisfações intangíveis apresentadas 

indiretamente quando da compra de mercadorias ou de outros serviços 

(crédito, entrega)” (REGAN, 1963, apud GRÖNROOS, 2004, p.34); 

3. “Um serviço é uma atividade ou uma série de atividades que tem lugar nas 

interações com uma pessoa de contato ou com uma máquina física e que 

provê satisfação ao consumidor.” (LEHTINEN, 1983, apud GRÖNROOS, 

2004, p. 34); 

4. “Um serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer 

à outra, que seja essencialmente intangível e que não resulte em 

propriedade de coisa alguma, sendo que sua produção pode ou não estar 

ligada a um produto físico.” (KOTLER; BLOOM 1988, apud GRÖNROOS 

2004, p. 34) 

 Ainda quanto à questão em debate, Grönroos (2004) clasiifica serviço 

como um fenômeno complicado, e que, na tentativa de se encontrar uma 

definição com a qual todos pudessem concordar – principalmente durante as 

décadas de 1960, de 1970 e de 1980 – foi-lhe sugerida uma série de 

definições. Contudo, não se chegou a um acordo sobre uma definição decisiva. 

Não obstante, Grönroos (2004, p. 36) também já dera sua contribuição com a 

seguinte definição para serviço:   

O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza 
mais ou menos intangível - que normalmente, mas não 
necessariamente, acontece durante as interações entre clientes e 
empregados de serviço e/ou recursos físicos ou bens e/ou sistemas 
do fornecedor de serviços - que é fornecida como solução ao(s) 
problema(s) do(s) cliente(s). 
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Analisando esta última definição, percebe-se a dificuldade de se 

entenderem serviços de uma forma não flexível e expandida. Seguindo esta 

linha, Grönroos (2004) declara que parece estar havendo crescente 

concordância, entre os pesquisadores e entre praticantes de serviços, na 

direção de que é provavelmente impossível – e também desnecessário – 

prosseguir debatendo acerca de definições de serviços. E que, ao invés disso, 

talvez seja mais produtivo compreender como gerenciar e como comercializar 

serviços a partir das suas características mais ou menos comuns, e de um 

melhor entendimento do seu consumo.  

Também é difícil distinguir serviços "puros" e produtos "puros", pois a 

aquisição de um produto geralmente está acompanhada de algum serviço, 

enquanto a compra de um serviço, na maioria dos casos, está associada a 

bens físicos (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2004. Enfatizando a dificuldade 

de se caracterizar um serviço puro e um bem puro – devido aos bens e 

serviços estarem distribuídos e misturados em proporções maiores ou menores 

entre si – difícil é encontrar exemplos onde exista um bem ou um serviço sem a 

presença, em algum grau, do outro elemento. 

Hoffman e Bateson (2006) citam que a principal diferença entre bens e 

serviços é a intangibilidade: quanto mais puro um bem, mais tangível ele será, 

ao contrário do serviço, que quanto mais puro, mais intangível. Os autores, 

visando a maximizar o entendimento deste entrelace de produtos e serviços, 

criaram uma escala de tangibilidade (ver Figura 2). Nela apresentam ramos de 

negócios que se situam ao longo de um continuum que vai de 

predominantemente tangíveis a predominantemente intangíveis. 
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Figura 2. Escala de Tangibilidade 
Fonte: Hoffman e Bateson (2006). 
 

Já Kotler (1998) classifica as ofertas de mercado em cinco categorias: 

1. Bem tangível: nenhum serviço acompanha o produto1. Por exemplo, compra 

de uma calça jeans. 

2. Bem tangível acompanhado de serviços: a oferta consiste em um bem 

tangível e em um ou mais serviços adicionais para atingir outras necessidades 

dos consumidores. Por exemplo, na aquisição de carros novos a empresa pode 

oferecer serviços adicionais como revisões periódicas, seguros diversos, 

serviços de socorro e descontos em empresas conveniadas. 

3. Híbrido: são oferecidas partes iguais de bens e serviços. Por exemplo, as 

empresas de festas vendem salgados, doces, refrigerantes, bolos e 

                                                 
1 Parece-nos que este caso seria inexistente, pois consideramos que todo bem tangível traz 
consigo um “serviço”; assim, reportando-nos à escala de tangibilidade apresentada na Figura 1, 
podemos considerar por exemplo, que o sal traz o “serviço” de aprimorar o paladar, assim 
como os automóveis trazem o serviço de transporte. 
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ornamentações conjuntamente com serviços de garçons, aluguel de mesas, 

montagem e desmontagem de cenários e limpeza. 

4. Serviço principal acompanhado de bens e serviços secundários: a oferta é 

constituída por um serviço principal que exige outros serviços adicionais e/ou 

bens de apoio. Por exemplo, as empresas de aviação fornecem, como serviço 

principal, o transporte de passageiros, e adicionam serviços e produtos como 

internet a bordo, auxílio e acompanhamento aos idosos, alimentação durante o 

trajeto da viagem, e transporte terrestre antes do embarque e após o 

desembarque. 

5. Serviço: o benefício oferecido consiste em apenas um serviço. Por exemplo, 

uma explicadora autônoma de matemática para alunos com dificuldades no 

aprendizado desta matéria. 

 Devido a esta dificuldade, já observada anteriormente, de definir e de 

classificar serviços, e à necessidade de melhor compreendê-lo, o próximo 

tópico será dedicado ao entendimento das classificações e das características 

dos serviços. 

 

2.2  ESQUEMAS DE CLASSIFICAÇÃO PARA SERVIÇOS 

 

Existem diferentes abordagens para a classificação de serviços. Em 

Grönroos (2004), eles são classificados primeiramente como:  

• Serviços high-touch: dependem intensamente de pessoas no processo de 

serviço. 

• Serviços hight-tech: têm predominância na utilização de sistemas 

automatizados da tecnologia da informação e de outros tipos de recursos 

físicos. 

 

O autor explica que, devido às interações com pessoas nos serviços 

high-tech serem esporádicas, e de acontecerem, na maioria das vezes, em 

momentos críticos, torna-se mais difícil recuperar erros acontecidos durante 

essas interações. 

Em um segundo momento, Grönroos (2004) divide serviços em: 
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• Prestados continuamente: envolvem fluxo contínuo de interações entre cliente 

e provedor de serviços, como, por exemplo, serviços bancários e de 

segurança, e aulas regulares. 

• Transações discretas: envolvem interações esporádicas, eventuais, entre 

cliente e provedor de serviços, como, por exemplo, cabeleireiros, hotéis e 

consertos de equipamentos. 

  Já Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) utilizam uma matriz de processos 

de serviços (vide Figura 3). Nela, os serviços são classificados mediante duas 

dimensões que afetam significativamente o caráter do processo de sua 

prestação: o eixo vertical mede o grau de intensidade do trabalho, que é 

definido como o custo da mão-de-obra e o custo do capital; já o eixo horizontal 

mede o grau de interação e de customização com o cliente, e descreve a 

capacidade de o cliente interferir pessoalmente na natureza do serviço que 

está sendo prestado.  

                                                                 GRAU DE INTERAÇÃO E DE CUSTOMIZAÇÃO 
 
                                                                                                           BAIXO                                           ALTO                                                                                    

INDÚSTRIAS DE SEVIÇOS 
 
- COMPANHIAS AÉREAS 
 
- TRANSPORTADORAS 
 
- HOTÉIS 
 
- RESORTS E RECREAÇÃO 

ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO 
 
- HOSPITAIS 
 
- MECÂNICA 
 
- OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

SERVIÇOS DE MASSA 
 
- VAREJISTA 
 
- ATACADISTA 
 
- ESCOLA 
 
- TRAÇOS DE VAREJO DE BANCOS 
COMERCIAIS 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
 
-  MÉDICOS  
 
- ADVOGADOS 
 
- CONTADORES 
 
- ARQUITETOS 

 
GRAU DE INTESIDADE DE TRABALHO 
 

Figura 3 Matriz de Processos de Serviços 
Fonte: Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000)                                                                              

Os quatro quadrantes desta matriz de processos e de serviços foram 

nomeados conforme as duas dimensões, para descrever a natureza dos 

serviços ilustrados. Conforme pode-se observar, as chamadas indústrias de 

serviços proporcionam serviços padronizados com altos investimentos de 

capital. Já os estabelecimentos de serviços permitem maior customização, mas 

o fazem em ambiente de também alto investimento de capital. Aqueles 

qualificados como serviços de massa oferecem serviço não diferenciado em 

ambiente de trabalho intenso, enquanto que os chamados serviços 

profissionais ofertam atenção individual de especialistas altamente treinados. 
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Numa outra visão, Evrard e Rodrigues (2001) propuseram, em seu 

artigo, uma tipologia de serviços cujos critérios baseiam-se na teoria 

microeconômica da informação e no tipo de relacionamento entre cliente e 

prestador do serviço. Segundo os autores, a literatura sobre serviços não 

dispunha de um esquema de classificação empiricamente testado e que 

permitisse uma utilização conveniente. 

 Evrard e Rodrigues (2001) colocam que dirigentes de empresas de 

serviços, interessados em utilizar tais esquemas de classificação como base 

para a formulação de estratégias mercadológicas, dispunham de tipologias 

fundamentadas em critérios, ou difíceis de identificar, ou difíceis de aplicar. Em 

concordância com a afirmação de Hunt (1983), de que a classificação ocupa 

papel central na compreensão sistemática e na previsão de vários fenômenos, 

Evrard e Rodrigues (2001) propuseram uma solução para esse problema. Essa 

se faz, por meio de uma tipologia fundamentada no tipo de atributo (procura, 

experiência e credibilidade) e no tipo de transação do serviço (discreta, 

intermediária e contínua) (ver Figura 4). 

TIPO DE ATRIBUTO  
 
TIPO DE TRANSAÇÃO  

PROCURA EXPERIÊNCIA CREDIBILIDADE 

DISCRETA � Cinema 
� Supermercado 
� Teatro 
� Hotel 

� Táxi 
� Serviços de 
encanador 
� Restaurante 
� Locação de 
automóveis 
� Transporte aéreo 
� Cabeleireiro 
� Serviços postais 

� Hospital 
� Reparação mecânica 
de automóveis 

INTERMEDIÁRIA  � Curso de dança 
� Pronto-socorro 
� Transporte público 

� Serviços médicos 

CONTÍNUA � Cartão de 
crédito 
� Fornecimento 
de gás e 
eletricidade 
� Previdência 

social 

� Serviços telefônicos � Seguro vida 
� Serviços de 
advocacia 
� Formação escolar 
� Seguro auto 

 
Figura 4 Classificação dos exemplos de serviços segundo a tipologia 
Fonte: Evrard e Rodrigues (2001)  

Para Evrard e Rodrigues (2001), a consideração do nível de informação 

de que o consumidor dispõe para avaliar um determinado serviço permite 
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estabelecer uma classificação baseada, inicialmente, no tipo de atributo. 

Segundo os autores, nesta classificação, os serviços não são considerados 

num estado "puro" de atributos (de procura, de experiência ou de credibilidade) 

porque é difícil - ou mesmo impossível - identificar serviços que possam 

apresentar um tipo único de atributo. Para eles, o que se tem nessa 

classificação são serviços que apresentam um dos três tipos de atributos de 

uma forma mais dominante e, em função disso, apresentam nível variável de 

dificuldade de avaliação da qualidade. Assim, melhor explicando, Evrard e 

Rodrigues (2001) afirmam que os serviços que apresentam 

predominantemente atributos de procura tendem a ser mais fáceis de avaliar, 

enquanto os serviços com dominância nas características de credibilidade 

apresentam mais dificuldades para que o consumidor possa conduzir uma 

avaliação. 

Entretanto, em função das características fundamentais dos serviços, os 

atributos de procura não são facilmente identificáveis, e, na maior parte dos 

casos, os serviços caracterizam-se pela presença massiva de atributos de 

experiência. Isso faz com que o consumidor deva experimentar o serviço para 

poder avaliar a qualidade da prestação. 

Para melhor compreender esta classificação, os autores apresentam 

alguns exemplos de cada tipo de serviço. O supermercado se adapta bem à 

categoria de serviços de procura: pode-se avaliar, mesmo que parcialmente, a 

qualidade de um supermercado por meio do julgamento prévio de 

determinados indicadores, tais como sua localização, o número de vagas de 

estacionamento, o número de clientes, e a variedade de ítens nas prateleiras. 

Já um exemplo de serviço de experiência seria o cabeleireiro, porque é muito 

difícil avaliar a qualidade deste tipo de serviço sem experimentá-lo, sem se 

olhar no espelho após sua prestação e sem apreciar o resultado. Finalmente os 

serviços de reparação mecânica de automóveis correspondem à classificação 

de serviços de credibilidade: de acordo com o tipo de problema mecânico e o 

nível de conhecimento do consumidor, pode ser muito difícil a este último 

avaliar a qualidade de tal prestação. 

Evrard e Rodrigues (2001) propõem que, em função de seus atributos de 

credibilidade – e, portanto, de uma intangibilidade importante - este terceiro tipo 
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de serviço representa, para os consumidores, risco mais elevado que os 

serviços baseados nos atributos de experiência ou nos atributos de procura. 

Isto se deve a insuficiência das informações que ele possui e também, à sua 

fraca participação na prestação do serviço. Cumpre ressaltar aqui que esse 

risco percebido pode ser influenciado também pelo tipo de relação estabelecida 

entre o cliente e o prestador do serviço. 

O tipo de relacionamento - discreto, intermediário ou contínuo - entre 

cliente e o prestador do serviço constitui o segundo critério fundamental nessa 

tipologia de serviços. Embora se possam distinguir facilmente os serviços de 

acordo com o tipo de transação, a classificação de acordo com o tipo de 

atributo não é igualmente evidente, já que não se poderiam classificar os 

serviços num estado “puro” de atributos (EVRARD; RODRIGUES, 2001). 

Concluíram os autores que, a partir desta classificação, pode-se supor 

que existem distinções específicas em nível do processo de avaliação da 

qualidade, assim como das expectativas e percepções do consumidor, em 

relação a diferentes serviços. Isto é, as particularidades dos atributos e do tipo 

de transação de cada tipo de serviço podem determinar expectativas e 

percepções específicas, fazendo-se assim, necessário conhecer as 

características dos serviços, para melhor podermos classificá-los. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

Primeiramente, é importante ressaltar que há autores que entendem que 

há diferença entre serviço (de uma forma ampla) e serviço ao cliente. Para 

Zeithaml e Bitner (2003), por exemplo, o primeiro abrange uma grande 

variedade de organizações que ofertam serviços independentes para o 

consumo do mercado, e não serviços que complementam ou que dão apoio 

aos serviços ou produtos principais. Estes últimos, por sua vez, são os 

chamados serviços ao cliente. Ou seja, o serviço ao cliente está intimamente 

associado a responder a indagações, a emitir pedidos, a cuidar de questões 

ligadas ao faturamento, a lidar com reclamações de manuseio de mercadoria e, 

quando for o caso, a agendar manutenção e reparos. Ainda segundo Zeithaml 

e Bitner (2003), o serviço ao cliente pode ocorrer no próprio local, pelo telefone 

ou pela internet e, geralmente, não é cobrado, sendo essencial para a 
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construção de relacionamentos. Não deve, contudo, ser confundido com os 

serviços prestados por uma empresa como estratégia de vendas.  

 Continuando a caracterização de serviço, Kotler, Hayes e Bloom (2002), 

dividem-no em três níveis:  

1. Fundamental: presta-se o serviço essencial e atende-se às necessidades ou 

aos desejos básicos esperados pelo consumidor. É o benefício mínimo que se 

espera quando se contrata um serviço profissional. O serviço essencial é 

colocado sempre de maneira a ser notado, pois é a essência, a razão pela qual 

o cliente busca uma prestação de serviço, sendo, de fato, a solução para o 

problema que desencadeou a busca por um serviço. Os clientes percebem a 

experiência, o grau de instrução, a personalidade e a capacidade de 

comunicação, entre outras características que devem agradar-lhes.  

2. Qualidade: é um atributo difícil de avaliar na prestação de serviço, uma vez 

que a idéia de qualidade pode variar de um cliente para outro. Pesquisas de 

satisfação do consumidor podem indicar variações na qualidade do serviço e 

servir de alerta para que a empresa saiba como os níveis de qualidade são 

percebidos.  

3. Ampliado: são os serviços, os benefícios e as garantias adicionais oferecidas 

ao mercado-alvo. Funcionam como diferencial em relação à concorrência. 

As características peculiares aos serviços que os diferem dos produtos são 

classificadas da seguinte maneira, segundo Kotler, Hayes e Bloom (2002) e 

segundo Hoffman e Bateson (2006):  

1)  Intangibilidade: significa que os serviços não podem ser observados, 

provados, apalpados, ouvidos ou cheirados antes de serem adquiridos. A 

pessoa que adquirir um serviço não poderá saber como será o resultado antes 

que o processo de prestação de serviço termine. Os principais desafios 

causados por esta característica são: dificuldade de exibição e de comunicação 

dos atributos de serviço; falta de proteção por meio de patentes; e o 

estabelecimento de preços dos serviços. Para reduzir a incerteza causada por 

essa intangibilidade, o profissional de serviços não raro oferece uma 

representação tangível que comunique os prováveis resultados a serem 

obtidos.  
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2)  Indivisibilidade: os serviços não podem ser separados do prestador e da 

maneira como este é percebido. Ou seja, o serviço e o prestador são avaliados 

como um todo, e juntos formam a qualidade percebida pelo cliente.  

3)  Variabilidade: Como os serviços são inseparáveis das pessoas, e estas 

estão sujeitas a cometerem erros, os serviços podem ter sua qualidade 

afetada.  

4)  Perecibilidade: significa que os serviços não podem ser armazenados para 

venda ou para utilização posterior. Isto implica que o prestador de serviços está 

vendendo basicamente seu desempenho. Também afeta na flutuação da 

demanda: quando a demanda é constante, a manutenção do desempenho é 

mais fácil, enquanto que, com uma grande variação da demanda, pode se 

tornar difícil manter a coerência. 

Ainda referindo-se às diferenças entre serviços e produtos, Pasupathy 

(2007) acrescenta que sua produção e o seu consumo são simultâneos: 

geralmente não há etapa intermediária entre a produção de um serviço e seu 

consumo por parte de um cliente.  

Já com um olhar um pouco diferente, Grönroos (2004) afirma que, na 

maioria dos serviços, quatro características básicas podem ser identificadas: 

1) Os serviços são mais ou menos intangíveis: para o autor, grande parte da 

literatura de serviço afirma que a intangibilidade é a característica mais 

importante do serviço. Contudo, a maioria dos serviços são híbridos e variam 

no seu grau de pureza, tanto para uma maior ênfase nos bens como para uma 

maior ênfase em serviços. Portanto, para Grönroos (2004, p.68), ..., “a 

característica de intangibilidade não diferencia serviços de bens físicos tão 

claramente como se afirma na literatura.” 

2) Os serviços são atividades ou uma série de atividades em vez de coisas: 

para Grönroos (2004, p. 67), “Serviços são processos que consistem em uma 

série de atividades nas quais vários tipos diferentes de recursos – pessoas, 

bem como outros tipos de recursos – são utilizados, muitas vezes em 

interações diretas com o cliente, de modo a encontrar uma solução para o 

problema do cliente”. 
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3) Os serviços são, pelo menos até certo ponto, produzidos e consumidos 

simultaneamente: devido a essa característica os serviços não podem ser 

armazenados e, segundo Grönroos (2004, p. 67), “É difícil gerenciar controle 

de qualidade e Marketing no sentido tradicional, uma vez que não há qualidade 

pré-produzida para controlar antes do serviço ser vendido e consumido”. 

4) O cliente participa do processo de produção do serviço, pelo menos até 

certo ponto: Grönroos (2004, p. 68), salienta que “...o cliente não é apenas um 

recebedor do serviço; ele também participa do processo de serviço como um 

recurso de produção.” Como exemplo ele cita uma empresa aérea que, para 

prestar o serviço de transporte, depende de o cliente estar presente para 

concretizá-lo. 

 Para Grönroos (2004) os serviços são provavelmente percebidos como 

sendo de extrema complexidade. Isto porque se constituem em uma série de 

processos mais ou menos intangivelmente vivenciados, onde a produção e o 

consumo não podem ser totalmente separados, e onde o cliente, com 

frequência, participa ativamente no processo de produção. O autor ressalta a 

importância de compreender o que os clientes de fato procuram, e o que eles 

avaliam e, para isto, o que se faz necessário é um modelo de qualidade de 

serviço, ou seja, um modelo de como a qualidade é percebida pelos clientes. 

Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), abraçaram esta causa e 

desenvolveram um modelo de qualidade de serviços, de forma estruturada e 

integrada, chamado de Modelo das Lacunas da Qualidade de Serviços (ver 

Figura 5). 

Este modelo aborda o Marketing de Serviços por meio de dois tipos de 

lacunas: a dos clientes e as da empresa. Seu foco central é a lacuna do cliente 

(chamada de Lacuna 5), que consiste na contraposição entre suas expectativas 

e suas percepções.  

No caso, as empresas devem extinguir esta lacuna para satisfazerem 

seus clientes e desenvolverem relacionamentos de longa duração. E esta 

extinção se dá por meio da eliminação das lacunas da empresa, que são as 

causas para o desencontro entre as expectativas e as percepções dos clientes: 

o desconhecimento das expectativas do cliente (Lacuna 1), a aplicação de 
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propostas e de padrões de serviços inadequados à satisfação dessas 

expectativas (Lacuna 2), a execução dos serviços fora dos padrões 

estabelecidos (Lacuna 3) e o descumprimento das promessas propostas 

(Lacuna 4). 

 

CLIENTE 

 
        Lacuna do 
           Cliente ( 5 ) 
 

 
 
 
 
 
Lacuna 1                                                          Lacuna 4 
 
         Lacuna 3                                               

 
 
 
         Lacuna 2 

 
 
 
 
EMPRESA 
  
  
Figura 5. Modelo das Lacunas da Qualidade de Serviços 
Fonte: Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) 
 
 

 Para um melhor entendimento de como preencher estas lacunas, 

remeteremos a dois elementos: ao modelo do Triângulo do Marketing de 

Serviços, que contribui para o desenvolvimento, para a promoção e a para a 

execução dos serviços; e ao Composto Expandido do Marketing de Serviços, 

onde mais três variáveis – além dos 4 Ps tradicionais – corroboram para 

trabalhar as diferentes necessidades oriundas das peculiaridades do Marketing 

de Serviços. 

O modelo denominado de Triângulo do Marketing de Serviços, citado por 

Zeithaml e Bitner (2003), contém três elementos interligados e posicionados 

nas pontas do triângulo, que interagem para o desenvolvimento, para a 

promoção e para a execução dos serviços: a empresa, os clientes e os 

executores (ver Figura 6). 
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                                                       Empresa 
 
 
                  Marketing interno                                     Marketing Externo 
                        Tornando as                                                           Gerando promessas 
                        promessas possíveis 
 
 
 
 
 
 
                Executores                                                           Clientes 
 
                                               Marketing interativo 
                                               Mantendo as promessas 
 
 
Figura 6 – O Triângulo de Marketing de Serviços 
Fonte: Zeithaml e Bitner (2003). 
 
 
O modelo propõe que, para o serviço ser bem realizado e para contribuir na 

construção e na manutenção das relações com os clientes, estes elementos 

devem ser suportados por três tipos de Marketing: interno (tornar as promessas 

possíveis), externo (gerar promessas) e interativo (manter as promessas).  

Já Grönroos (2004) formata a representação triangular dos serviços de 

forma um pouco diferente (ver Figura 7). Na ponta do triângulo das autoras que 

se refere aos executores, Grönroos (2004) prefere os recursos da empresa, 

englobando o pessoal, a tecnologia, o conhecimento, o tempo do cliente e o 

cliente. Grönroos, (2004 p. 77), afirma que: 

 ... a empresa deve ter competências para adquirir e/ou desenvolver 
os recursos necessários e para gerenciar e implementar o processo 
de um modo que crie valor para cada cliente. Assim, é necessário um 
sistema diretor para a integração dos vários tipos de recursos e para 
o gerenciamento dos processos de serviço. 
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Figura 7. Representação Triangular dos Serviços 
Fonte: Grönroos (2004) 

 

Desta forma, verificamos que planejar estrategicamente produtos e 

serviços, significa, em essência, criar condições para a tomada de decisões, 

erguendo barreiras competitivas duradouras em relação ao ambiente 

empresarial em que o negócio está inserido. (COBRA, 1983). 

Já pelo lado do Composto Expandido do Marketing de Serviços, ela 

deriva da forma tradicional aplicada aos produtos físicos – ou seja, os 4 Ps, 

referindo-se a produto, preço, praça e promoção. Esta derivação se fez à base 

do acréscimo de mais três elementos, conforme surgiram algumas diferentes 

necessidades em serviços devido às suas características peculiares 

(ZEITHAML; BITNER, 2003):  

1) Pessoas: devido aos serviços serem normalmente produzidos e consumidos 

simultaneamente, muitas vezes os clientes (pessoas) estão presentes na 

unidade de produção da empresa, interagindo diretamente com os funcionários 

(pessoas) da empresa, e constituindo-se, efetivamente, em parte do processo 
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de produção em serviço. Ou seja, o elemento pessoas refere-se a todos os 

agentes humanos que participam do processo de execução de um serviço e 

que interferem nas percepções do cliente: os funcionários da empresa, outros 

clientes e o próprio cliente. Alguns fatores podem influenciar na produção dos 

serviços pelos funcionários da empresa e, em consequência, na percepção dos 

clientes: recrutamento e seleção, treinamento, motivação, recompensas e 

trabalho em equipe. O treinamento e a educação dos clientes também são 

fatores que influenciam na percepção do comprador de serviços.  

2) Evidências Físicas: como os serviços são intangíveis, os clientes 

normalmente procuram algum indicador tangível que possa auxiliá-los a 

entender a natureza da experiência do serviço. Neste sentido, a variável 

evidência física tem relação com onde a empresa se relaciona com o cliente, 

ou seja, o ambiente em que o serviço é realizado: as instalações, os 

equipamentos, a sinalização, as roupas dos colaboradores, e também qualquer 

componente tangível que facilite a comunicação ou o desempenho do serviço, 

como relatórios, cartões de visita, declarações e garantias.  

3) Processo: trata-se dos procedimentos, dos mecanismos e do roteiro efetivo 

de ações pelas quais o serviço é realizado, ou seja,  os sistemas de execução 

e de operação dos serviços.  

Vale notar que, para Zeithaml e Bitner (2003), estes três novos 

elementos do composto de Marketing estão incluídos neste de forma separada, 

por estarem sob o controle da empresa. Qualquer um deles, ou mesmo todos, 

podem influenciar a decisão inicial do cliente de comprar um serviço, assim 

como o seu nível de satisfação e suas decisões de recompra. 

Em uma linha parecida de pensamento, Lovelock e Wright (2003) 

criaram composto de mais quatro elementos para serviços além dos 

tradicionais 4Ps:  

1) Elementos do produto: são todos os componentes do desempenho do 

serviço que criam valor para os clientes.  

2) Lugar e tempo: decisões gerenciais sobre quando, onde e como entregar 

serviços aos clientes.  
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3) Processos: um método particular de operações ou uma série de ações, 

normalmente envolvendo passos que precisam ser dados em uma sequência 

definida.  

4) Produtividade e qualidade: produtividade é o grau de eficácia com que os 

insumos de serviço são transformados em produtos que adicionam valor para 

os clientes. E qualidade é o grau em que um serviço satisfaz os clientes ao 

atender suas necessidades, seus desejos e suas expectativas.  

5) Pessoas: trata-se dos profissionais e, às vezes, de outros clientes, 

envolvidos na produção do serviço.  

6) Evidência física: pistas visuais ou outras pistas tangíveis que fornecem 

evidência da qualidade do serviço.  

7) Promoção e educação: todas as atividades e incentivos de comunicação 

destinados a aumentar a preferência do cliente por um determinado serviço ou 

por um fornecedor de serviços.  

8) Preço e outros custos do serviço: despesas em dinheiro, em tempo e em 

esforço, nas quais os clientes incorrem ao comprar e ao consumir serviços. 

 

Em contraposição ao exposto anteriormente, Grönroos, (2004 p. 102) 

coloca que:  

Definir o Marketing de acordo com a abordagem do Marketing mix é 
como usar por definição uma lista de objetos. Esta forma de definir 
um fenômeno não poderá nunca ser considerada a mais válida. Uma 
lista jamais incluiu todos os elementos relevantes; não se ajusta a 
todas as situações e se torna obsoleta. Aumentar o número de Ps já 
é um sintoma de fragilidade da abordagem do Marketing mix e 
demonstra muito bem que, como um modelo geral de Marketing, a 
abordagem do Marketing mix fracassou. Mesmo assim, ela ainda 
pode ser válida e útil em alguns contextos, como o dos produtos de 
consumo. 

Uma vez que o consumidor de serviços é parte do elemento pessoas do 

Composto de Marketing Expandido de Serviços e, na maioria das vezes, 

participa do processo de produção do serviço, ele deve ter seu comportamento 

estudado para uma maior compreensão de sua influência nos resultados da 

prestação de serviços. 
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2.4  COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR EM SERVIÇOS 

 Os produtores de serviços, assim como os de bens, desenvolvem e 

disponibilizam ofertas que atendam às necessidades e que alcancem as 

expectativas dos clientes, preenchendo o gap existente entre as expectativas e 

as percepções destes. Para este fim, os prestadores de serviços têm que 

entender o mecanismo de avaliação e de escolha de serviços usados por seus 

clientes, entendimento este que é a base do Marketing de Serviços eficaz, cuja 

orientação ao cliente está no centro do conceito de Marketing (ZEITHAML; 

BITNER, 2003).  

 Quando se fala de consumo, fala-se não só de objetos tangíveis, mas de 

experiências, de idéias e de características intangíveis (SOLOMON, 2002). Os 

clientes estão cada vez mais exigentes, mais difíceis de ser agradados, mais 

conscientes e mais inteligentes, perdoam menos e são assiduamente 

abordados pelos concorrentes, com ofertas iguais ou melhores (KOTLER, 

2000). Por isso, nos dias de hoje, é mais importante do que nunca entender os 

clientes, a maneira como eles decidem e como avaliam os serviços recebidos, 

desenvolvendo, assim, operações orientadas para os clientes e não dominadas 

por eles (GRÖNROOS, 2004). 

Um dos objetivos da atividade de Marketing é influenciar o 

comportamento do consumidor, de modo a incrementar as vendas de uma 

determinada marca ou produto ( LAMBIN; MOERLOOSE, 2008 ). Em acordo 

com esta linha de raciocínio, Schiffman e Kanuk (1997) definem o 

comportamento do consumidor como sendo o comportamento que 

consumidores apresentam na procura, compra, uso e avaliação de produtos, 

serviços e idéias que eles esperam que irão satisfazer suas necessidades. 

 Na era pós-moderna, o consumidor passa a ser um provedor de inputs, 

e não somente um indivíduo passivo das atividades de Marketing. Ele se porta 

como um alvo fixo enquanto os objetos são móveis, mobilidade esta que ocorre 

tanto do lado dos produtos como do lado dos consumidores (LINO, 2005). Para 
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Valentine e Gordon (2000), o consumidor, que é percebido pelo Marketing 

como um alvo fixo, pode ser classificado de seis maneiras: 

1)  O Consumidor Marginalizado: fruto de um mercado escasso em produtos, e 

enfocado nas características destes, em detrimento das características da 

demanda, pois este mercado acredita que essas características, por si só, 

atraiam os consumidores. 

2)  O Consumidor Estatístico: fruto de análises estatísticas tradicionais, que 

levam em conta as necessidades e os hábitos dos consumidores, gerando 

noções médias dos seus comportamentos. De acordo com os autores, estes 

comportamentos fazem surgir o consumidor médio, indivíduo inexistente na 

prática. 

3) O Consumidor Oculto: aparece por meio de questionamentos acerca do 

porquê da heterogeneidade da preferência de produtos por parte do 

consumidor, e no entendimento de que esses motivos estavam ocultos. 

4) O Consumidor Sofisticado: surge da percepção de que o consumidor é 

capaz de avaliar anúncios e experiências de marcas, possuindo o 

discernimento de que faz parte de uma atividade de Marketing. 

5) O Consumidor Satélite: Emerge de inúmeros modelos de mensuração de 

imagem de marca, força de marca, alavancagem e construção de marca, os 

quais colocaram o consumidor em uma posição de satélite das qualidades e 

atributos de marcas. Existindo assim, uma relação de atração entre consumidor 

e marca, sendo a marca o centro gravitacional dessa relação. 

6) O Consumidor de Mentes Múltiplas: os autores classificam-no como sendo o 

reconhecimento de que o momento determina a escolha pelo bem, pelo 

serviço, ou pela marca. Assim, de acordo com o ambiente, com as pessoas, 

com os fatores externos e com os fatores psicológicos e emocionais, o 

consumidor pode fazer diferentes escolhas de bens, de serviços e de marcas. 

 Valentine e Gordon (2000) afirmam ainda que, embora o consumidor 

experimente variadas necessidades em diversas ocasiões, a marca continua 

sendo o centro gravitacional do relacionamento. 
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 Estes mesmos autores propõem modelo onde consumidores e marcas 

são pontos móveis, sendo o indivíduo um ser em permanente estado de 

mudança, de uma identidade a outra, necessitando de discursos que o façam 

reconhecer sua identidade na ocasião, e que o estabilizem a todo o momento. 

Lino (2005, p.23) exemplifica: “Assim, um gorro de Papai Noel está presente no 

discurso de Natal e a roupa de cozinheiro está presente no discurso de 

cozinha, ou cozinhar. Um indivíduo vestido com roupa de cozinheiro e com um 

gorro de Papai-Noel se reconheceria como uma pessoa cozinhando no Natal.” 

 Segundo Jato et al. (2008 ), a decisão de compra de um produto é um 

processo complexo e que segue vários estágios até a sua efetivação, mas que, 

via de regra, pode parecer algo corriqueiro ou automático. Corroborando com 

este entendimento, Hoffman e Bateson (2006) afirmam que o cliente usa um 

modelo ou um processo para tomar uma decisão durante os três estágios – 

pré-compra, decisão e avaliação pós-compra – e enfatizam que, embora 

existam vários modelos, nenhum deles é totalmente exato.  

 Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), a tomada de decisão do 

consumidor  tem os seguintes estágios: 

1. Reconhecimento de necessidade: percepção da diferença entre a situação 

desejada e a situação real; 

2. Busca de informação: informação armazenada na memória ou oriunda do 

ambiente externo; 

3. Avaliação de alternativa pré-compra : opções em termos de benefício 

esperado e de alternativa preferida; 

4. Compra : aquisição da alternativa preferida ou de uma substituta; 

5. Consumo: utilização da alternativa comprada; 

6. Avaliação de alternativa pós-compra: satisfação que a experiência de 

consumo produziu; 

7. Despojamento: descarte do produto não-consumido ou do que dele restou. 
 

 Ainda com relação ao processo decisório, Zeithaml e Bitner (2003) 

enfatizam que uma das maiores diferenças entre bens e serviços é que, via de 

regra, na última etapa, as avaliações dos serviços são feitas após a compra e o 
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consumo, diferentemente da avaliação de bens. Das três categorias de 

atributos de avaliação por elas apontadas - procura ou análise, experiência, e 

credibilidade - aquelas aplicadas aos serviços concentram-se 

predominantemente nos critérios de experiência e de credibilidade. Isto ocorre 

devido às três características distintivas dos serviços – intangibilidade, 

heterogeneidade, e inseparabilidade entre produção e consumo – as quais 

tornam a avaliação dos serviços mais difícil do que aquela aplicada aos bens 

físicos. 

 Para Zeithaml e Bitner (2003), no processo de tomada de decisão em 

serviços, a busca de informações usando fontes pessoais é mais intensa, pois 

os meios de comunicação de massa e segmentados transmitem pouco sobre 

os atributos de experiência ou não estão disponíveis, como é o caso dos 

serviços prestados de maneira local ou sem verba para propaganda. Da 

mesma forma, o risco percebido na compra de serviços é maior do que na 

compra de bens de consumo, pois os serviços são intangíveis, perecíveis, 

inseparáveis e sem padronização.  

 De acordo com Hoffman e Bateson (2006), o comportamento do cliente 

envolve risco. Isto porque qualquer ação realizada por ele gerará 

consequências que não podem ser previstas com certeza e que poderão ser 

desagradáveis. Este risco percebido é classificado pelos autores como formado 

por duas dimensões: 

•  Consequência: nível de valorização e/ou perigo dos resultados oriundos das 

decisões do cliente. 

•  Incerteza: A possibilidade subjetiva de acontecerem esses efeitos. 

 Eles classificam também os efeitos do risco em cinco tipos diferentes: 

1) Financeiro: o risco associado a este efeito é o de perda financeira se a 

compra não funcionar total ou parcialmente. 

2)  De desempenho: este risco se relaciona com a possibilidade da não 

realização do objetivo para o qual o bem ou serviço foi comprado. 
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3) Físico: este risco está relacionado à possibilidade de algum dano físico 

ocorrer ao comprador ou a terceiros, resultante da compra ou do uso do bem 

ou do serviço. 

4) Social: sugere a possibilidade de perda de status social associada a uma 

determinada compra. 

5) Psicológico: refere-se à influência da compra na autoestima do indivíduo. 

 Assim, o aumento do risco percebido associado ao consumo de serviços 

sugere que sejam usadas estratégias para redução desta incerteza, de modo 

que os consumidores desenvolvam expectativas adequadas de qualidade e de 

satisfação (ZEITHAML; BITNER, 2003). Tendo em vista a característica da 

simultaneidade dos serviços, o cliente, ao interagir com o provedor destes, 

reage mental e fisicamente, avaliando a qualidade dos serviços. É nesse 

contexto que os executores do serviço, em contato direto com os clientes, 

assumem papel de suma importância, sendo-lhes exigidos altos níveis de 

trabalho emocional (HOCHSCHILD, 1983). No que diz respeito à satisfação, 

Oliver (1993) estende o conceito de satisfação afirmando que o julgamento vai 

além da avaliação do serviço, utilizando o consumidor também elementos 

emocionais e cognitivos. A avaliação da satisfação realizada pelo consumidor 

passa por diversos aspectos sentimentais e emocionais que são 

frequentemente confundidos com o próprio sentimento de satisfação. 

 Um aspecto muito peculiar do Marketing de Serviços – e 

especificamente do comportamento do consumidor – é a importância que a 

emoção e o humor nele possuem. Isto porque trata-se de estados afetivos que 

influenciam as percepções e as avaliações dos clientes de serviços. Ou seja, 

são fatores importantíssimos, uma vez que serviços são experiências. Logo, 

todo serviço caracterizado pela interação humana depende, em larga escala, 

dos humores e das emoções do prestador, do cliente e de outros clientes que 

estejam recebendo o serviço ao mesmo tempo (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

Vale notar a respeito que a emoção, embora ainda em escala relativamente 

pequena, vem sendo, cada vez mais, abordada no contexto dos serviços 

(PRICE; ARNOULD; DEIBLER, 1995; MATTILA; WIRTZ, 2000; SMITH; 

BOLTON, 2002). 
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Essas emoções orientam as ações do dia a dia das pessoas e são 

geradas por meio de estímulos que podem vir do ambiente externo e também 

de dentro do organismo, tais como fome e dor de cabeça (SHETH; BANWARI; 

NEWMAN, 2001). “As emoções no consumo se referem ao conjunto de 

respostas hedônicas, que surgem especificamente durante o uso de um 

produto ou experiência de consumo” (FARIAS; SANTOS, 2000, p.112), sendo 

descritas tanto por “...categorias distintivas da experiência emocional e 

expressão (por exemplo, raiva e medo) ou por dimensões estruturais que 

ressaltam categorias emocionais, tais como prazer/desprazer, 

relaxamento/ação ou calma/excitação” (WESTBROOK; OLIVER, 1991, p. 85). 

Já Bagozzi, Gopinath e Nyer (1999) definem a emoção como um estado mental 

de prontidão que surge a partir de avaliações cognitivas provenientes de um 

evento ou do próprio pensamento da pessoa. Por sua vez, Damásio (1996, p. 

168) postula que “A emoção é a combinação de um processo avaliatório 

mental”, no qual emergem respostas, em sua maioria dirigidas ao corpo 

propriamente dito, resultando em estado emocional corporal, produzindo 

alterações mentais adicionais. 

Assim, as emoções, que fazem parte dos mecanismos biorreguladores 

dos seres humanos visando à sua sobrevivência, são padrões de reação 

complexos, e apresentam natureza estereotipada, que inclui: 1) emoções 

primárias ou universais, as quais são inatas (alegria, tristeza, medo, raiva, 

surpresa e repugnância); 2) emoções secundárias ou sociais (embaraço, 

ciúme, culpa e orgulho); e 3) emoções de fundo (sensação de bem-estar ou 

mal-estar, culpa e tensão) (DAMÁSIO, 1996 e 2000). 

Estes sentimentos podem afetar os clientes de serviços, tornando-os 

mais ou menos desejosos e favoráveis a se comportarem da forma necessária 

para que o contato de serviço seja bem sucedido. Logo, influenciam o modo 

como estes clientes julgam os contatos de serviços e seus executores, 

aprofundando e ampliando mais as experiências do que quando os humores e 

emoções não estão presentes (ZEITHAML; BITNER, 2003). Para estas 

autoras, os humores e as emoções afetam o modo como a informação sobre 

serviços é internalizada e recuperada, uma vez que as emoções associadas ao 

contato de serviço tornam-se parte da memória. Elas afirmam, ainda, que os 
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prestadores de serviços devem cultivar humores e emoções positivas, e 

desencorajar emoções negativas tanto da parte dos clientes como de seus 

colaboradores. 

Desta forma, humores e emoções do pessoal de contato direto afetam 

no modo como o serviço será prestado e, consequentemente, nas percepções 

dos clientes em relação à empresa, à marca, ao serviço e ao prestador 

(ZEITHAML; BITNER, 2003). Portanto, como as emoções do consumidor 

podem influenciar em seu processo de tomada de decisões e no consumo em 

si (RUTH; BRUNEL; OTNES, 2002), e também na forma como nos sentimos 

em relação aos produtos e serviços, elas afetam nossa decisão de comprar ou 

não. Ou seja, as aquisições dos clientes são fortemente influenciadas por suas 

emoções (OLIVER, 1993). Como as emoções são um conjunto de reações que 

podem ser publicamente observáveis (DAMÁSIO, 2000), percebe-se que, na 

prática, o estado emocional dos clientes pode gerar pistas a respeito de seus 

comportamentos. 

Entender o aspecto emocional intrínseco à interação existente no 

contexto dos serviços, implica que as empresas adequem seu foco. Nesta linha 

de raciocínio, elas devem ir de meros encontros de serviços – que se 

caracterizam por uma interação única e isolada entre um cliente em particular e 

o provedor de serviços, sem que ambas as partes tenham a expectativa de 

voltar a interagir no futuro – para a prática de relacionamentos de serviços. 

Nestes últimos, cliente e provedor projetam interações futuras, desenvolvendo, 

ao longo do tempo, uma história de interações compartilhadas, fomentando a 

continuidade de interações e um envolvimento emocional real entre as partes 

(GUTEK, 2000). 

Para maximizar o potencial intrínseco à emoção presente nas interações 

de serviços, as empresas devem prestar atenção no comportamento do 

pessoal de linha de frente, o que pode afetar consideravelmente a percepção 

dos clientes em relação à qualidade do serviço (CHEBAT; KOLLIAS, 2000). 

Para os consumidores, é mais difícil avaliar a qualidade de serviços do que de 

produtos, uma vez que os serviços apresentam natureza diferenciadora 

(GRÖNROOS, 2000), presente nas suas características. Tendo em vista a 

característica da simultaneidade dos serviços, o cliente, ao interagir com o 
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provedor de serviços, reage mental e fisicamente, avaliando-lhes a qualidade. 

É nesse contexto que os colaboradores em contato direto com os clientes 

assumem papel de suma importância, uma vez que lhes são exigidos altos 

níveis de trabalho emocional (HOCHSCHILD,1983). 

 Segundo Zeithaml e Bitner (2003), a qualidade em serviços é percebida 

pelos clientes de serviços a partir de suas percepções sobre o resultado 

técnico fornecido e sobre como este serviço foi entregue. Serviços como os 

médicos e os odontológicos, por exemplo, são muito complexos. Isto torna 

difícil o julgamento pelo cliente, que pode nunca ter certeza de que o serviço foi 

executado corretamente ou se era realmente necessária sua realização. Nesta 

linha de raciocínio, entende-se que a existência da qualidade, tanto no 

processo quanto no resultado, pode explicar por que profissionais de saúde 

com grandes titulações e habilidades técnicas podem ter menos sucesso do 

que profissionais menos habilitados, porém que fornecem maior percepção de 

qualidade em seus contatos interpessoais (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

 Estas mesmas autoras colocam que os clientes de serviços percebem 

qualidade por meio de múltiplos fatores, e que consideram cinco dimensões em 

suas análises sobre a qualidade dos serviços, as quais serviram de apoio à 

construção do modelo de avaliação de qualidade Servqual e que indicam a 

forma como os clientes organizam as informações sobre qualidade de serviços 

em suas mentes: 

1) Confiabilidade: para as autoras, é a dimensão mais significativa das 

percepções da qualidade de serviços entre os americanos. Esta dimensão 

compreende a capacidade de entregar o serviço prometido com segurança e 

com precisão. Normalmente, ocorre o desenvolvimento de afeição à medida 

que uma pessoa confia na outra parte, emergindo um processo de 

intencionalidade, vez que o comprador atribui motivos favoráveis em relação ao 

fornecedor pelo qual apresenta afeição (ROTTER, 1980). A afeição serve como 

base para a confiança mútua entre as partes, e pode criar uma ligação pessoal. 

Neste caso, transforma-se na força direcionadora do relacionamento e da 

consolidação da confiança entre as partes, uma vez que níveis elevados de 

afeição podem levar a níveis igualmente elevados de confiança (NICHOLSON; 
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COMPEAU; SETHI, 2001). Confiar é aceitar os riscos associados ao tipo e à 

profundidade de interdependência entre as partes engajadas em um 

relacionamento, e a confiança é parcialmente o resultado da capacidade de 

alguém avaliar a confiabilidade de um parceiro potencial (SHEPPARD; 

SHERMAN, 1998). 

2) Segurança: é a capacidade de inspirar credibilidade e confiança, sendo 

muito importante no caso em que o cliente percebe alto risco envolvido, ou 

quando estão incertos das habilidades dos prestadores do serviços – como, por 

exemplo, em contatos iniciais em serviços de saúde.  

3) Responsividade: é a vontade de ajudar os clientes e de fornecer um serviço 

com motivação. 

4) Empatia: faz referência às individualidades de cada cliente, que devem ser 

respeitadas por meio de um serviço personalizado ou formatado 

individualmente às suas necessidades, como é o caso, por exemplo,  dos 

profissionais de Odontologia. 

5) Tangíveis: são a aparência e estado das instalações físicas, dos 

equipamentos, dos funcionários, de suas vestimentas e dos materiais de 

comunicação. 

 

 Quanto ao que diz respeito aos contatos de serviços, segundo Zeithaml 

e Bitner (2003) sua importância reside na percepção mais clara sobre o serviço 

acontecer neste momento, podendo ocorrer de três formas genéricas: contatos 

remotos (ocorrem sem qualquer contato humano direto) , contatos telefônicos, 

e contatos pessoais. Do ponto de vista do prestador de serviço, este momento 

é uma oportunidade de ratificar sua qualidade e de aumentar a fidelidade do 

cliente. Isto porque, para as autoras, qualquer contato é importante na 

formação da satisfação e da fidelidade do cliente, embora os primeiros eventos 

de contato sejam os mais importantes. E, mesmo já existindo outras interações 

com o prestador de serviços, cada contato individual é fundamental na 
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formação de sua imagem combinada na memória do cliente, embora certos 

contatos sejam centrais para a satisfação e para a fidelização dos clientes. 

Contatos de baixa qualidade com os clientes simplesmente arruinam a 

prestação de serviço como um todo e os afastam, não importando que tipos de 

contatos tenha havido no passado. Para Zeithaml e Bitner (2003 p. 100), “... a 

determinação e a compreensão das questões ligadas à qualidade do serviço no 

contexto dos contatos pessoais é a parte mais complexa. Tanto 

comportamentos verbais quanto não verbais são importantes na determinação 

da qualidade ...”. 

 

  Valemo-nos do paralelo ilustrativo feito por Albrecht (1994), o qual 

comenta que a produção de um filme requer atores para interpretação dos 

papéis diante de uma câmera, pessoal por trás das câmeras para montar os 

cenários, para instalar a iluminação, e para ligar os microfones, além de outras 

inúmeras atividades, a fim de que a produção tenha sucesso. Igualmente 

acontece na prestação de serviços, na qual os atores são os funcionários que 

mantêm contato direto com o cliente – ou seja, são as pessoas que estão no 

palco, trabalhando com os clientes. Seu sucesso, no entanto, depende das 

contribuições de todos os funcionários que estão por trás das cenas, que 

realizam as atividades para assegurar a qualidade do trabalho da linha de 

frente. Assim, seguindo esta linha de raciocínio, percebe-se a importância do 

estudo dos papéis dos funcionários – que facilitam o fornecimento de serviços 

de qualidade – nos contatos pessoais de prestação de serviços.  

 

2.5  PAPÉIS DOS FUNCIONÁRIOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
 De acordo com Kaplan e Norton (1997), uma das mudanças mais 

radicais no pensamento gerencial dos últimos anos foi a transformação do 

papel dos funcionários, que passaram de provedores de força física a 

analisadores de dados cada vez mais abstratos, muitas vezes captados em 

ambientes automatizados. Este ponto de vista é corroborado por Drucker 
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(1994), quando se refere aos operários do conhecimento; por Sveiby (1998), 

quando expõe as diferenças dos paradigmas industrial e do conhecimento; e 

por Stewart (1998), quando descreve os trabalhadores do conhecimento. 

Edvinsson e Malone (1998) e Sveiby (1998) ainda assinalam que as pessoas 

são os únicos agentes ativos na empresa: todos os ativos e as estruturas, quer 

tangíveis ou intangíveis, são resultados das ações humanas - logo, dependem, 

em última instância, das pessoas para existir.  

Spiller (2006) diz que é nos detalhes que se comprova a qualidade em 

serviços, pois a relação entre fornecedor e comprador do serviço está presente 

em vários pontos individualizados de contato. Grönroos (1995) observa que, 

basicamente, a qualidade de um serviço conforme percebida pelos clientes tem 

duas dimensões: a técnica (o que o cliente recebe) e a funcional (como o 

serviço é entregue). E, neste sentido, um conceito muito importante - e que 

convém ser abordado quando se trata da qualidade percebida - é o de “hora ou 

momento da verdade”, popularizado por Carlzon (1994). Este momento 

simboliza o contato entre o fornecedor e o cliente, sendo a percepção deste 

cliente formada em cada um destes momentos. Ou seja, em qualquer episódio 

no qual o cliente entra em contato com qualquer aspecto da organização ele 

obtém uma impressão da qualidade do serviço prestado (ALBRECHT, 1998).  

 As práticas aplicadas a funcionários de serviços podem facilitar ou 

dificultar a prestação de serviços de qualidade. Assim, mesmo que as 

expectativas dos clientes estejam bem compreendidas, e os serviços bem 

planejados e especificados para atendê-los, pode haver quebra na qualidade 

dos serviços se estes não forem corretamente executados. Ou seja, se houver 

falha na prestação do serviço em relação àquilo que foi planejado e 

especificado, sua qualidade será afetada. Estas falhas podem ser o resultado 

de um grupo de fatores relacionados ao desempenho dos funcionários 

prestadores do serviço, tais como recrutamento ineficaz, ambiguidade de 

papéis, conflito de papéis, conflito entre funcionários, baixa adequação às 

tarefas e entre tarefas, baixa adequação à tecnologia disponível, avaliações e 

bonificações inadequadas, falta de delegação de poderes, e faltas de controle 

percebido e de trabalho em equipe (ZEITHAML; BITNER 2003).  
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As ideias que permitem melhorar o desempenho para os clientes 

emanam, cada vez mais, dos funcionários operacionais, que atuam mais 

diretamente nos processos internos e junto aos clientes (KAPLAN; NORTON, 

1997). Devido à importância do desempenho humano na prestação de 

serviços, atenção especial no estudo de Marketing de Serviços é dada às 

questões dos recursos humanos. Afinal, o elemento pessoas do composto de 

Marketing de Serviços, já citado anteriormente, é de grande importância, pois 

tanto os clientes quanto os funcionários é que determinam, na prática, como o 

serviço será prestado. Nesse cenário, segundo Zeithaml e Bitner (2003), os 

funcionários são o próprio serviço, representando a organização aos olhos do 

cliente. Em outras palavras, conscientes ou não, vendendo ativamente ou não, 

os funcionários de serviços executam funções de Marketing. Estas, se forem 

bem executadas, tornam-se uma forma de vantagem competitiva para a 

organização, e vice-versa; se mal executadas, tornam-se um bloqueio ao 

crescimento e à sustentabilidade da organização. 

  Não é por outro motivo que o clima no ambiente de serviços e as 

experiências dos funcionários com a administração de recursos humanos 

dentro da organização espelham diretamente a forma como os clientes sentem 

a experiência do serviço. Em outras palavras, a satisfação dos clientes de 

serviços com a organização está intimamente relacionada com a satisfação do 

funcionário no ambiente de serviços. Esta relação implica haver uma conexão 

entre níveis de tensão dos funcionários, a redução da qualidade em serviços e 

as reações negativas de clientes. Segundo Zeithaml e Bitner (2003, p. 260), 

Os pesquisadores da cadeia de lucros em serviços são cautelosos ao 
indicar que o modelo não sugere relações de causa e efeito. Ou seja, 
a satisfação dos funcionários não é a causa da satisfação dos 
clientes; antes disso, as duas estão inter-relacionadas e alimentam-se 
mutuamente. O modelo tem por implicação o fato de que as 
empresas que exibem altos níveis de sucesso nos elementos do 
modelo serão mais bem sucedidas e lucrativas do que aquelas que 
não exibem tais níveis, o que é corroborado por outra pesquisa. 
Jeffrey Pfeffer, da Stanfor Graduate School of Bussines, relata que as 
empresas que administram pessoas de forma correta apresentam 
resultados cerca de 30%  a 40 % superiores aos daqueles que não o 
fazem. 

 

 A importância destacada aos funcionários de serviços reside em eles 

poderem, com suas atuações, influenciar diretamente as dimensões já citadas 
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da qualidade em serviços: confiabilidade, responsividade, segurança, empatia 

e tangibilidade (ZEITHAML; BITNER, 2003). Isto porque a confiabilidade sofre 

influência direta dos funcionários da linha de frente responsáveis por 

garantirem a prestação correta e com qualidade dos serviços prometidos – sem 

se esquecer que estas são também suportadas e influenciadas pelos 

funcionários dos bastidores, que são aqueles que o cliente não vê, mas que 

colaboram para a execução do serviço.  

 Os funcionários são também cruciais na recuperação dos serviços 

quando ocorrerem eventuais falhas, corrigindo-os e corroborando para a 

confiabilidade do prestador de serviço junto ao cliente, que estará avaliando 

também a responsividade ao avaliar sua presteza e a disposição de servir. De 

maneira análoga, a percepção da dimensão segurança pelos clientes – ou seja, 

a redução da insegurança – é impactada pelo grau de habilidade dos 

funcionários em comunicar sua credibilidade e em inspirar confiança.  

 Assim, o que se tem é que, se a organização junto ao cliente ajuda na 

redução das incertezas, é na interação com os funcionários que os clientes 

confirmam e edificam a confiança no prestador de serviços, ou destroem a 

reputação, eliminando a confiança. Ao ouvirem atentamente os clientes e ao 

serem flexíveis, adaptando-se às necessidades e aos desejos individuais dos 

clientes, os funcionários estarão trabalhando, também, na melhoria da 

dimensão empatia na organização. 

 Vale notar que esta interação também inclui aspectos tangíveis, tais 

como as vestimentas dos funcionários e sua aparência física, elementos 

determinantes na dimensão tangíveis da qualidade (ZEITHAML; BITNER, 

2003). Nem por isto, porém, aspectos muito menos concretos deixam de ter 

valor nesta avaliação. Isto acontece sempre que os funcionários da linha de 

frente possuam trabalhos estressantes e que requeiram, além de habilidades 

físicas e mentais, alto grau de trabalho emocional.  

 Este trabalho emocional consiste em sorrir, em fazer contato visual, em 

demonstrar interesse sincero, em desenvolver conversações sinceras, em ser 

amistoso, cortês, empático e responsivo com os clientes - que, na maioria das 

vezes, são estranhos e que poderão nunca mais ser vistos. Este trabalho às 
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vezes exige que o funcionário ignore seus sentimentos a fim de ser bem 

sucedido em suas tarefas (ZEITHAML; BITNER, 2003). Obviamente esta 

necessidade de lidar com situações muitas vezes desagradáveis pode gerar, 

junto aos funcionários, estresses que, se não tratados devidamente, ocasionam 

insatisfação com o trabalho, redução da habilidade de atendimentos aos 

clientes e problemas de saúde, podendo resultar em falhas da execução 

especificada do serviço. 

 É importante observar que Zeithaml e Bitner (2003) ressaltam a 

relevância da ocorrência de conflitos sofridos pelos funcionários – notadamente 

o pessoal de linha de frente – sofre diversos tipos de conflitos, tais como 

aquele que ocorre entre a personalidade do funcionário, com suas crenças e 

seus valores, e as orientações recebidas para cumprir suas tarefas e para 

desempenhar seu papel no serviço. Também existem conflitos quando os 

funcionários se veem entre as exigências do cliente e as normas da 

organização – neste caso, se o funcionário concordar com o ponto de vista do 

cliente ou depender dele para gerar sua receita, o conflito pode ser ainda 

maior. Outro tipo de conflito a que os funcionários estão expostos é aquele que 

ocorre entre clientes, cujos interesses e expectativas possam entrar em choque 

– como, por exemplo, no cumprimento dos horários marcados em um 

consultório médico, na disputa de uma vaga de estacionamento, ou na 

diferença entre alunos que preferem aulas expositivas e os que preferem aulas 

participativas. 

 Mais uma fonte de conflitos que envolvem os funcionários e que merece 

atenção são as decisões entre qualidade e produtividade. Assim, não raro 

pede-se aos funcionários que sejam tão eficientes quanto eficazes, embora 

haja incompatibilidade entre estas situações. Um bom exemplo é o de um 

dentista do qual se espera que forneça serviços de forma atenciosa, com 

qualidade e individualizados para seus pacientes, mas que, ao mesmo tempo, 

atenda a um certo número de pacientes dentro de um certo espaço de tempo e 

com custos reduzidos, atingindo determinada meta financeira. 

 Zeithaml e Bitner (2003) colocam, a este respeito, que existem serviços 

com dominância da qualidade – como no caso de pesquisadores – e outros 

serviços onde o foco é a quantidade, como no preparo de lanches rápidos. 
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Para estas autoras, a grande maioria dos serviços se encontra entre estes dois 

pólos, necessitando de equilíbrio entre qualidade e quantidade. Contudo, trata-

se de decisões mais difíceis de serem tomadas nas empresas de serviços do 

que nas empresas de manufatura e de bens estocáveis. 

 Uma das formas apontadas por Zeithaml e Bitner (2003) para que 

funcionários de serviços se sintam motivados a executarem serviços da 

maneira especificada e planejada e viabilizem as promessas de serviços, 

remete à aplicação de um conjunto de estratégias de recursos humanos. A 

primeira delas é contratar as pessoas certas, buscando os melhores talentos 

no mercado, contratando com base nas competências de serviços e na 

inclinação para serviços, e buscando ser um empregador desejado e preferido 

por esses talentos. Sveiby (1998) afirma que o recrutamento de novos 

funcionários é a decisão de investimento mais importante da gerência e, talvez, 

sua ferramenta estratégica mais importante. 

 A segunda estratégia exposta por Zeithaml e Bitner (2003) é desenvolver 

as pessoas para que executem serviços de qualidade, o que pode ser obtido 

treinando suas habilidades técnica e interativa, transferindo-lhes poder, e 

promovendo o trabalho em equipe. Nesta mesma linha de raciocínio, Kaplan e 

Norton (1977) afirmam que essa mudança de perspectiva, a respeito dos 

papéis dos funcionários, implica uma grande reciclagem destes, para que suas 

mentes e capacidades criativas sejam alinhadas com os objetivos 

organizacionais Segundo estes autores, os funcionários precisam abandonar o 

papel de meros atendentes das solicitações, para antever de forma pró-ativa as 

necessidades dos clientes e apresentarem um conjunto mais amplo de 

produtos e de serviços. Las Casas (1997) escreve que as empresas que 

investem na qualidade de seus serviços têm, em comum, o investimento em 

seus funcionários. De acordo com Las Casas (1991), quanto melhor o preparo 

do profissional, melhor será o nível do serviço e a imagem da empresa: 

melhorar o conhecimento e a habilidade do funcionário é como melhorar a 

qualidade dos produtos de um fabricante. 

 A terceira estratégia sugerida é fornecer os sistemas de apoio 

necessários à prestação de serviços voltados à qualidade, via desenvolvimento 
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de processos internos orientados a serviços, fornecimento de equipamentos e 

de tecnologia de apoio, e medição da qualidade do serviço interno.  

 A quarta e última estratégia de recursos humanos citada por Zeithaml e 

Bitner (2003) é a retenção das melhores pessoas, por meio da mensuração e 

da recompensa aos melhores executores de serviços, tratando-se os 

funcionários como clientes e engajando-os na visão da empresa.  

 Em que pesem todas estas recomendações – que muitas vezes 

parecem óbvias – nos dias de hoje ainda muito poucas organizações estão 

olhando além das qualificações técnicas dos candidatos no processo de 

recrutamento e seleção, a fim de analisar se eles estão orientados a clientes e 

serviços. Segundo Zeithaml e Bitner (2003), uma das melhores formas de se 

começar um serviço é ter as pessoas certas desde o início, devendo-se, para 

isso, dedicar atenção e esforços ao recrutamento e à contratação dos 

funcionários. Nesse processo, uma organização deve identificar quem são as 

pessoas certas e competir com outras organizações a fim de contratá-las. Uma 

vez identificados os potenciais funcionários, as organizações devem entrevistá-

los e classificá-los para identificar os melhores do grupo de candidatos, naquilo 

que remete às competências e às inclinações para serviços. 

 Neste sentido, Zeithaml e Bitner (2003, p. 270) afirmam que “Para 

fornecer serviços de qualidade, os funcionários necessitam de treinamento 

constante em habilidades e conhecimentos técnicos necessários, bem como 

em processos e habilidades interativas.” E elas continuam, afirmando que:  

“Além do treinamento em habilidades técnicas e conhecimentos que 
acabamos de descrever, os funcionários de serviços necessitam de 
treinamento em habilidades interativas que lhes permita proporcionar 
serviços com cortesia, atenção, responsabilidade e empatia.” 
(ZEITHAML; BITNER, 2003 p. 271). 

  Logo, uma equipe com pessoas bem recrutadas, bem selecionadas e 

bem treinadas está apta a receber transferência de poder para que haja mais 

autonomia e mais criatividade na prestação de serviços e na solução de 

eventuais problemas, tornando o serviço mais rápido, individualizado e de 

qualidade.  

 Zeithaml e Bitner (2003) acreditam que a valorização do trabalho em 

equipe ajuda a aliviar o estresse e as exigências do trabalho, pois os 



 

 

54

funcionários se sentem apoiados e têm suporte da equipe, tornando-se mais 

motivados a prestarem serviços de qualidade. Assim, as relações de 

interdependência e a continuidade entre as funções exercidas pelos 

funcionários maximizam o processo de produção do serviço, evitando gargalos 

pela falta de visão da interdependência e da continuidade do serviço. 

 Em reforço a isto, medindo-se as percepções dos clientes internos com 

relação à qualidade desses serviços, uma organização pode iniciar o 

desenvolvimento de uma cultura de qualidade interna. O risco de se 

implementar este tipo de cultura é que, no afã de se atender ao cliente interno, 

se esqueça que o foco principal de serviço é atender ao cliente externo. Para 

isto, ao se medir a qualidade do serviço interno, devem-se fazer sempre 

correlações entre o que está sendo fornecido ao cliente interno e entre o que 

está sendo fornecido ao cliente final do serviço (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

 Solomon (2002) escreve que empresas existem para satisfazer as 

necessidades dos clientes e isto só será alcançado se os funcionários os 

compreenderem. De encontro a isto, Silva e Vergara (2003) afirmam que a 

realidade de uma empresa se produz, se reproduz e se transforma por meio de 

jogos de diferentes grupos e indivíduos que a compõem, incluídos aqueles que 

estão na base da hierarquia. Isto se reforça nas palavras de Albrecht (1998, 

p.123): “Se seus empregados não estiverem convencidos da qualidade do 

serviço proporcionado por sua organização e da importância de seus papéis na 

prestação de serviço, então eles nunca serão capazes de convencer seus 

clientes”. O autor expressa claramente que toda organização deve compactuar 

com a idéia de uma busca constante de qualidade e de engajamento nos 

processos e serviços que prestam. Então, podemos concluir com duas 

afirmações de McDermott (1996), de que o recurso mais valioso de uma 

empresa é constituído pelas pessoas, e que somente por meio delas a 

qualidade e a eficiência serão alcançadas; assim as empresas mais bem 

sucedidas serão aquelas que estabelecerem relacionamentos mais profundos e 

confiáveis com seus clientes e com seus colaboradores. 

Vale notar, porém, que, no atual ambiente de negócios marcado pela 

intensa competitividade, a satisfação dos clientes não tem sido suficiente para 
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dar sustentabilidade à empresa: o objetivo estratégico prioritário deve ser a 

fidelização dos clientes (OLIVER, 1997). Vavra e Pruden (1995) destacam que 

manter clientes fiéis é a chave para o sucesso no mercado do novo milênio, e o 

componente mais importante para a consolidação da participação de mercado 

da empresa. 

 

 

2.6  FIDELIZAÇÃO EM SERVIÇOS   

 Atualmente, o estudo sobre a fidelidade do consumidor com ênfase no 

setor de serviços vem ganhando destaque e importância com o crescimento 

contínuo dessa atividade econômica no Brasil e no resto do mundo. Nesse 

sentido, Troccoli (2009, p.1) cita que: 

No meio acadêmico da Estratégia Empresarial e do Marketing, vem-
se observando aumento do interesse pelos estudos voltados para a 
fidelização dos consumidores. Isto se justifica pelo acirramento da 
concorrência com o qual os produtores de bens e de serviços 
crescentemente se deparam, e a necessária agilização em suas 
decisões voltadas para evitar a perda de clientes.  

A mesma autora afirma ainda que cada vez mais os clientes estão 

unidos a uma rede de elementos sociais, psicológicos, ambientais, políticos e 

tecnológicos que, conjuntamente, definem suas decisões de consumo, 

tornando o processo de fidelização cada vez mais complexo e mutável. Em 

consonância com este discurso, Machado (2004, p.1) afirma que: “A alta 

competitividade nesta área tem mostrado uma forte tendência nas empresas 

em migrar de estratégias baseadas em satisfação para estratégias orientadas à 

fidelização, pois são evidentes os resultados positivos financeiros quando se 

tem uma base de clientes fiéis.” 

Segundo Johnson e Fornell (1991), a predisposição do consumidor para 

recomprar de uma mesma empresa é considerada fidelidade. Lealdade 

também pode ser considerada como a intenção do consumidor de ter uma 

marca como primeira escolha nas situações de compra (YOO; DONTHU, 

2001).  De acordo com Oliver (1999, p.34): 

 A lealdade é a existência de um comprometimento profundo em 
comprar ou utilizar novamente um produto ou serviço 
consistentemente no futuro e, assim, causar compras repetidas da 
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mesma marca ou da mesma empresa, apesar de influências 
situacionais e esforços de Marketing terem o potencial de causar um 
comportamento de mudança. 
 

 Corroborando  a opinião de Oliver (1996) de que a fidelidade tem efeito 

sobre a lucratividade na medida em que influencia diretamente sobre o fluxo 

futuro de clientes, Jones e Sasser (1995) afirmam que o incremento da 

lealdade de um cliente é o mais importante condutor da performance financeira 

de longo prazo de uma empresa. Dependendo do setor em que atuam, as 

empresas podem aumentar seus lucros anuais de 25% a 85% com a redução 

de apenas 5% na perda anual de clientes (REICHHELD; SASSER, 1990). 

Berry (2000) destaca que o impacto da lealdade sobre a lucratividade deve-se 

não somente à geração de maior receita por mais tempo, mas acontece 

também porque reter clientes custa menos do que conquistar novos clientes. O 

autor relata pesquisa realizada por Reichheld e Sasser (1990), cujos resultados 

mostram que a redução em 10% na perda de clientes dobrou a média de 

duração do relacionamento do cliente com a empresa de 5 para 10 anos e mais 

que dobrou o valor presente de lucros cumulativos de $ 135 para $ 300. Se a 

redução na perda de clientes evoluísse para uma taxa de 15%, a duração do 

relacionamento dobraria novamente e os lucros aumentariam em 75%, de $ 

300 para $ 525. 

  Para Sheth (1996), lealdade é o objetivo primário do Marketing de 

relacionamento. Ela se equipara, às vezes, ao próprio conceito de Marketing de 

relacionamento, que consiste no processo de identificar e de estabelecer, de 

manter e de fortalecer relacionamentos com clientes e com outros parceiros, 

com obtenção de lucro, de maneira que os objetivos das partes envolvidas 

sejam atendidos. Alcança-se isso por meio de trocas mútuas e da capacidade 

de cumprir promessas (GRÖNROOS, 1995). 

Na década de 1960, a lealdade era vista mais como frequência de 

compra repetida ou compra de uma relativa quantidade de marcas (FREIRE; 

NIQUE, 2005). Assim, buscava-se analisar a intensidade de compra de um 

produto ou de um serviço – ou seja, a frequência de compra - e não por que o 

consumidor escolhia o bem. Ou seja, tratava-se de perspectiva mais de nível 

operacional (PRADO; SANTOS, 2003). 
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Conforme exposto por Troccoli (2009), o desenvolvimento de pesquisas 

sobre fidelização em si iniciou-se com produtos físicos na década de 1970, a 

partir de então elas tenderão a crescer, de acordo com Jacoby (1971, 1975, 

1978), Jacoby e Kyner (1973) e Jacoby e Olson (1970). Em continuidade 

Troccoli (2009) afirma que, ao final da década de 1970, com Jacoby e Chestnut 

(1978) a abordagem foi modificada para uma definição vista, até hoje, como 

altamente sofisticada, já que permeia os aspectos mais importantes da 

lealdade a marcas. Essa abordagem vem sendo muito utilizada na literatura de 

Marketing, mesmo que com algumas adaptações - como em Assael (1992), 

Mowen (1993) e Wilkie (1990). 

 Enfatizando o papel do comprometimento com o relacionamento, 

Morgan e Hunt (1994) ressaltam a crença que um dos parceiros tem, de que o 

relacionamento existente é tão importante que vale a pena garantir máximos 

esforços para mantê-lo. Fica claro, assim, que o comprometimento com o 

relacionamento só aparece se o relacionamento for realmente considerado 

importante. Os autores relatam que o comprometimento, apesar de ser uma 

variável relativamente nova no contexto de Marketing de relacionamento, é um 

conceito central na literatura de trocas sociais. Para Dwyer, Schurr e Oh (1987) 

o comprometimento se refere a um sinal explícito ou implícito da continuidade 

da relação entre os parceiros. Moorman, Zaltman e Deshpandé (1992) definem 

comprometimento com o relacionamento como o desejo contínuo de manter 

um relacionamento de valor. Wilson (1995) conceitua comprometimento como 

o desejo de continuar o relacionamento e de trabalhar para garantir a sua 

continuidade, e ressalta que o comprometimento é uma variável crítica para se 

medir o futuro do relacionamento. Compreende-se, então, que “... 

comprometimento significa que uma parte envolvida no relacionamento se 

sente motivada, de alguma forma, a fazer negócios com a outra parte.” 

(GRÖNROOS, 2000 p. 38).  

Segundo Parvatyar e Sheth (2000), quando o desempenho do 

relacionamento é satisfatório, os parceiros se sentem motivados a continuar ou 

a melhorar o relacionamento. E quando não preenchem as expectativas, os 

parceiros passam a considerar a possibilidade de terminar ou de modificar o 

relacionamento. Nesta linha de raciocínio, a qualidade é um fator importante 
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quando se discute satisfação e fidelidade de consumidores,pois afetam a 

satisfação ao validarem ou desconfirmarem expectativas.  

Conforme citado por Johnson et al (2001), em estudo realizado sobre os 

índices de satisfação de consumidores, a qualidade participa de todos os 

modelos como uma variável que influencia diretamente na satisfação. Deming 

(1968, p.37) declara que “... qualidade consiste na capacidade de satisfazer 

desejos”. Lehtinen e Lehtinen (1985), por sua vez, focalizam a qualidade em 

serviços em três dimensões: física, relacionada às características tangíveis do 

serviço; interativa, ligada ao processo interativo entre cliente e prestador de 

serviço; e corporativa, atrelada à imagem atribuída pelos consumidores e 

potenciais consumidores à empresa prestadora de serviços. 

De acordo com Parasuraman et al (1985), a qualidade percebida pelo 

cliente de serviços, está relacionada com sua satisfação e resulta da 

comparação das expectativas com as percepções de desempenho efetivo do 

serviço. Desse modo, os consumidores comparam o serviço que recebem com 

o serviço que deveriam receber. Assim, para Berry, Zeithaml e Parasuraman 

(1985) existem duas extensões para a qualidade: processo, avaliado pelo 

cliente durante a prestação do serviço, e resultado, avaliado pelo consumidor 

ao final da prestação do serviço. Também para Parasuraman (1988), a 

qualidade percebida de serviços e a satisfação do consumidor são construtos 

separados, mas que compartilham uma estreita relação. Enquanto a escola da 

TQM (Total Quality Management) focou na aplicação mais pragmática da 

satisfação por meio de projeto na área de produção, os profissionais de 

Marketing exploraram a psicologia da satisfação – como ela foi formada e a 

natureza de seus impactos em futuros comportamentos de compra (VAVRA, 

1997). Já Oliver (1997) focou seu trabalho nos antecedentes da satisfação, 

particularmente na desconfirmação da expectativa. Segundo o autor, o 

consumo do serviço revela o nível da qualidade percebida (a qual pode ser 

influenciada pelas expectativas). No modelo de Oliver (1997), como base da 

satisfação, a confirmação positiva ou desconfirmação negativa, uma ou outra 

aumenta ou diminui a satisfação do consumidor com o serviço prestado. 

Oferecer serviços de qualidade e garantir a satisfação dos consumidores 

norteou, por muitos anos, estratégias empresariais para consolidarem suas 
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posições perante a concorrência ou para aumentarem o seu market-share. 

Entendia-se que ao conseguir altos níveis de satisfação com seus serviços, isto 

lhes daria garantia de que os consumidores continuariam dando-lhes 

preferência.  

 Porém diversos acadêmicos perceberam que, para muitos casos, não 

havia correlação positiva entre índices de satisfação e comportamento de 

compra do consumidor (Jones e Sasser, 1995; Lowenstein, 1995; Oliver, 1999). 

A relação satisfação-fidelidade começou a ser estudada com maior 

detalhamento. 

 

  Buscando analisar relações entre satisfação e lealdade, Oliver (1999) 

verificou que a satisfação é um estado temporal pós-uso, decorrente de uma 

situação de consumo única ou de experiências repetidas que refletem como um 

serviço supriu seu propósito. Já a lealdade, ao contrário da satisfação, é um 

estado de preferência duradouro obtido a partir de uma postura determinada do 

cliente para com a empresa. Clientes fiéis, portanto, podem ajudar a empresa a 

assegurar receitas ao longo do tempo, a diminuir a elasticidade de preços e até 

a minimizar a probabilidade de haver troca de fornecedor caso haja uma queda 

no nível da qualidade (ANDERSON; FORNELL, 1999). Isso acontece uma vez 

que esses clientes parecem ser menos sensíveis às falhas e mais propensos a 

aceitarem os esforços de recuperação do serviço (PETTY; KROSNICK, 1995; 

PRILUCK, 2003). 

Por outro lado, Oliver (1999) afirma que a satisfação não se transforma 

em lealdade sem a existência de outros fatores como determinação pessoal e 

suporte social. Assim, sem a existência desses fatores, um consumidor pode 

continuar satisfeito, mas não ir além desse estado. 

Já anteriormente, Oliver (1996) apresentara a fidelidade sob duas formas 

distintas: pró-ativa e situacional. Na pró-ativa, o consumidor frequentemente 

recompra a marca, não considerando quaisquer alternativas. Na situacional, 

outras alternativas também não são consideradas, mas a escolha surge de 

uma situação. Exemplificando, o refrigerante preferido consumido regularmente 
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constitui fidelidade pró-ativa, mas a mesma marca comprada somente para 

atender convidados de uma festa é considerada situacional. 

Algumas proposições foram citadas por (Henry, 2000) objetivando 

aprofundar o entendimento de o que leva os consumidores a recomprar:  

1. Ausência de boas alternativas. 

2. Incapacidade de ver muitas diferenças entre as alternativas disponíveis, o 

que, por 

conveniência, acarreta não mudar de fornecedor. 

3. Aversão a riscos. 

4. Busca por menores custos tornando-se fator mais importante do que o valor 

percebido para buscar-se uma nova alternativa. 

5. O produto pode oferecer um conjunto de soluções que representa uma única 

oferta 

que os competidores não poderão oferecer no momento proposto. 

6. A empresa pode ter um programa de fidelidade que encoraje os clientes a 

recomprar. 

Analisando a fidelidade como um fator estratégico, visualizado por uma 

ótica financeira, Johnson e Hart (1998) mencionam o seu reflexo em cinco 

fatores: 

1. Custos de aquisição – O custo de aquisição de novos consumidores inclui 

programa de incentivo, publicidade, custos de prospecção e de criação de 

registros e de controles de consumidores. Desta forma, a fidelização reduz 

continuamente os custos de aquisição. 

2. Receita-base – Pelo período que o consumidor permanece fiel, a empresa 

recebe uma receita-base dos consumidores, que é bem distribuída ao longo do 

ciclo; compra – consumo – recompra, como uma taxa mensal de uma conta 

telefônica. 

3. Crescimento da receita – Com a permanência dos consumidores, surge a 

oportunidade para elevar a receita, oriunda de duas fontes: da venda cruzada 

de produtos adicionais ou de serviços e do aumento do volume global de 

venda. 
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4- Operacionalização dos custos – Enquanto a receita pode crescer, os custos 

operacionais relacionados ao ciclo compra – consumo – recompra tendem a 

diminuir, porque a empresa conhece melhor seus consumidores, seus hábitos, 

seus problemas e suas preferências. 

5- Preço premium – Os consumidores mais antigos tendem a pagar mais caro, 

se comparados aos clientes mais recentes. Dessa forma, os consumidores fiéis 

estão menos propensos a trocar de fornecedor por causa de uma vantagem em 

desconto no preço ou de um bônus oferecido pelo concorrente.  

Dentre outros benefícios trazidos pela lealdade à marca, estariam a defesa 

contra possíveis guerras de preço por parte dos concorrentes, a construção de 

uma barreira de entrada para novos competidores e uma ampliação do tempo 

disponível para responder às inovações do mercado (AAKER, 1996). 

Segundo Aaker (1991) há cinco níveis de lealdade dos clientes:  

1) No nível de maior comprometimento, os clientes teriam orgulho de usar a 

marca e a recomendariam para outras pessoas. 

2) No nível imediatamente inferior estariam os clientes que gostam da marca, 

seja por alguma associação feita, por alguma experiência vivida ou pela 

qualidade do produto percebida por ele, não sendo possível definir exatamente 

de onde surgem esses sentimentos. 

3) No nível intermediário estariam os clientes que, estando satisfeitos, teriam 

algum tipo de custo associado a decisão de troca de marca. 

4) No segundo nível de menor envolvimento, se apresentariam os compradores 

habituais que estariam satisfeitos, ou que, pelo menos, não estariam 

insatisfeitos e, por isso, não teriam motivos para trocar de produto. 

5) No nível mais baixo de lealdade estariam os clientes indiferentes, que seriam 

sensíveis a preço e estariam dispostos a trocar de marca. 

Segundo Henry (2000), não se pode citar a fidelidade apenas pela 

análise do processo de recompra, pois este se relaciona mais fortemente com 

outro fator: a retenção – no sentido de “aprisionamento” de consumidores. 

Muitas empresas conseguem reter clientes devido à caracterização de um 

mercado monopolista, à redução de custos objetivando aumentar as vendas, e 
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ao receio de assumir riscos por parte do consumidor. Todos esses fatores 

impulsionam o consumidor a não trocar de fornecedor, desta forma 

transparecendo erroneamente uma fidelidade.  

Troccoli (2009, p.2) corrobora esta afirmação citando que: 

 ... não é difícil entender-se o porquê de algumas empresas terem 
levado o conceito da fidelização a um limite alheio ao seu propósito 
original – o de um ganha-ganha entre empresário e cliente – a ponto 
de imporem um verdadeiro aprisionamento do cliente travestido de 
fidelização, e, o que é pior, não verem nenhum malefício nesta 
prática. Qualquer semelhança com a política praticada pelas 
empresas de telefonia móvel brasileiras, de subsidiarem a venda de 
seus aparelhos a troco da permanência compulsória do cliente como 
usuário dos serviços durante o tempo determinado pela empresa, não 
é mera coincidência. 

 

De acordo com Rodrigues (2003), alguns estudos têm demonstrado que 

a fidelidade do consumidor é um conceito multidimensional envolvendo dois 

elementos: de comportamento (recompra) e de atitude (comprometimento). Isto 

é, estudando somente o comportamento, não saberemos se o motivo que 

influenciou o consumidor a repetir o processo de compra foi, originalmente, 

conveniência ou incentivos monetários ou se ele mantém realmente uma 

atitude de fidelidade. Em contrapartida, se estudar unilateralmente a atitude, 

não há condições de saber nada sobre os efeitos competitivos e os fatores 

situacionais. 

Pappu et al (2005) sugeriram que há duas perspectivas para a lealdade. 

Uma é a perspectiva comportamental, que avalia a lealdade pelas escolhas de 

compra dos consumidores. A outra é a perspectiva atitudinal, que percebe a 

lealdade como a intenção do consumidor em ser leal a uma marca. Em 

consonância com este pensamento, Baloglu (2002) cita que as empresas 

estão, cada vez mais, buscando implantar programas que fidelizem os clientes. 

No entanto, tem que se entender que o processo de recompra não é 

necessariamente o único indicador de fidelidade. O autor, ao analisar de forma 

racional a medição da fidelidade, diz que esta existe em duas dimensões 

(comportamento e atitude) - sendo ambas de características conceitual e 

prática. Ainda segundo Baloglu (2002), os clientes podem ser classificados em 
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quatro estágios de fidelidade caracterizados em quatro quadrantes de 

representação (ver Figura 8): 

1) Fidelidade verdadeira: o cliente classificado neste quadrante  é caracterizado 

por uma forte atitude de compromisso com a empresa e alta taxa de recompra, 

tratando-se de  “comportamento fiel”. 

2) Fidelidade oculta: trata-se de clientes caracterizados por uma baixa 

repetição de compra e por forte atitude de comprometimento com a empresa. A 

baixa taxa de recompra pode ser ocasionada por não terem recursos 

financeiros para incrementar seu processo de compra ou porque o preço dos 

produtos não é acessível ou porque as estratégias da empresa não encorajam 

as novas compras dos clientes. 

3) Falsa fidelidade: apesar de não serem comprometidos com a empresa, estes 

clientes participam substancialmente do processo de recompra, cujos níveis 

podem ser explicados de alguma forma, por exemplo, por fatores habituais de 

aquisição, por descontos no preço dos produtos, ou por conveniência. 

4) Nenhuma fidelidade: o cliente não tem atitude de comprometimento com a 

empresa e lhe adquiri produtos ou serviços de forma insignificante. Esse grupo 

de clientes é altamente volúvel e de fácil mudança para outro fornecedor.  

 

Figura 8 – Os quatro níveis de fidelidade 

Fonte: Baloglu (2002) 
  

Já Jacoby e Chestnut (1978) têm, como novidade, a abordagem de 

aspectos psicológicos na questão da fidelidade. Para eles, o ato de recompra 
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nem sempre representa fidelidade a determinada marca, e o padrão de compra 

repetida de uma outra marca também não significa a não-fidelidade. Os autores 

afirmam, ainda, que a única forma de conseguir a fidelidade verdadeira, a uma 

única marca é examinando a crença (aspecto de cognição), o afeto (aspecto de 

atitude) e a intenção (aspecto conativo) que orientam o consumidor a 

determinada marca. Para estes autores, três condições devem existir para 

garantir a existência de uma fidelidade verdadeira a uma determinada marca:  

(a) as informações que o consumidor detém sobre uma marca específica 

devem colocá-la em posição superior às concorrentes;  

(b) as informações sobre a marca devem estar alinhadas com o 

posicionamento e com a atitude individual do consumidor;  

(c) o consumidor deve possuir uma alta intenção de comprar determinada 

marca e opor-se a marcas alternativas em situações de tomada de decisão. 

Dick e Basu (1994) propuseram um modelo para fidelidade que tinha 

como base os aspectos cognitivos, afetivos e conativos apresentados por 

Jacoby e Chestnut (1978), porém introduziram uma discussão sobre a atitude 

relativa na questão da fidelidade do consumidor. O conceito de atitude relativa 

é entendido como o grau com que a avaliação do consumidor de uma marca é 

dominante sobre a outra. A atitude relativa é influenciada diretamente pelos 

antecedentes cognitivos, afetivos e conativos, sendo esses formados por 

diversos elementos: 

1. Cognitivos: acessibilidade, confiança, centralidade, claridade 

2. Afetivos: emoções, estado emocional, afeto primário, satisfação 

3. Conativos: custos de mudança, custos afundados, expectativas 

Fatores sociais podem também influenciar negativamente na atitude 

relativa, por exemplo quando a opção por uma marca pode estar indo contra 

algum princípio, ou quando fatores situacionais - como ausência da marca 

preferida, incentivo promocionais para experimentação e consumo de outros 

produtos - estiverem desalinhadas com o comportamento (DICK; BASU, 1994). 

Os autores desse modelo correlacionam atitude relativa e repetição de compra, 
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de forma a identificar quatro comportamentos distintos de fidelidade do 

consumidor:  

1)  Fidelidade Verdadeira: é aquela em que o consumidor apresenta uma 

alta atitude relativa em relação a determinada marca e um alto 

comportamento de recompra. 

2) Fidelidade Latente: é definida como sendo aquela onde o consumidor 

possui forte preferência ou atitude em relação à marca, porém apresenta 

baixo comportamento de repetição de compra devido às circunstâncias 

ambientais ou situacionais. 

3) Fidelidade Espúria: ocorre quando o consumidor frequentemente adquire 

uma mesma marca, porém não a considera com atributos 

significativamente diferentes das demais. A recompra periódica pode 

ocorrer em situações onde não há alternativas de escolha ou onde a 

escolha é realizada com base em hábitos passados. 

4) Ausência de Fidelidade: ocorre quando os consumidores não 

diferenciam as marcas e apresentam baixo comportamento de 

recompra.  

Para Oliver (1997) a fidelidade é visualizada ocorrendo de forma 

crescente, se desenvolvendo em fases, até chegar a um comprometimento 

profundo com um produto ou serviço. O autor apresenta quatro níveis de 

fidelidade: 

•  Fidelidade Cognitiva: Primeira fase da fidelidade, destacada pelas 

informações disponíveis sobre o produto que o coloca como uma opção 

preferencial sobre as demais alternativas. Esta fidelidade é baseada na 

crença que a marca em questão é superior às demais. Como este nível de 

fidelidade está restrito ao desempenho dos atributos nas transações que não 

geram um estado de satisfação interior, o avanço aos estágios superiores de 

fidelidade não ocorre.  

•  Fidelidade Afetiva: A segunda fase do desenvolvimento da fidelidade ocorre a 

partir do acúmulo de momentos de satisfação pelo uso do produto/serviço, e 

tem o afeto como base. É encontrada neste estágio a idéia da satisfação como 

um preenchimento de alguma necessidade, gerando assim, um estado de 
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prazer. O comprometimento com a marca está associado a aspectos afetivos e, 

na mente do consumidor permanecem retidos a cognição e a afetividade. 

Apesar de existir uma correlação forte entre satisfação e intenção de recompra, 

apenas a intenção ou a recompra esporádica não caracterizam de fato a 

situação de fidelidade, mas apenas um início da relação de fidelidade. 

Reichheld (1993) indica que de 65% a 85% de desertores em diversos 

segmentos estavam plenamente satisfeitos com os respectivos fornecedores.  

•  Fidelidade Conativa: A conação presente na fidelidade indica a intenção 

comportamental ou o comprometimento por um objetivo perseguido de uma 

forma particular pelo consumidor. A fidelidade conativa é definida como o 

estado de fidelidade que contém um comprometimento profundo de compra, 

conforme descrito na definição de fidelidade por Oliver (1997). Este tipo de 

comprometimento vai além do afeto, pois considera propriedades motivacionais 

para perseguir a marca desejada.  

•  Fidelidade de Ação: Nesta fase, o modelo de Oliver (1997) é complementado 

pela tentativa de entender como intenções são transformadas em ações. O 

controle de ação possui uma sequência iniciada com a intenção, acompanhada 

da motivação que leva ao estado de prontidão para agir, e ao desejo de 

superar obstáculos para conseguir a ação desejada (ver Figura 9). 
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Figura 9: Fases do envolvimento do cliente com o produto ou serviço de acordo com o 
primeiro modelo de fidelização de Oliver (1997). 
Fonte: Troccoli (2009). 
  

 

Oliver (1999), observando os resultados das pesquisas acadêmicas que 

mostram que uma unidade de percepção negativa do cliente pesa-lhe muito 

mais do que uma unidade de percepção positiva (ANDERSON; SULLIVAN 

1993), (DESARBO et al., 1994), verificou a inconstância da sequência de 

fidelização de seu modelo, que começa no estágio cognitivo e se finda no 

estágio da ação. Constata-se, assim que, em qualquer fase da sequência 

apresentada o cliente sempre poderá ser instigado à mudança, conforme os 

concorrentes da sua marca ou do seu serviço predileto saibam explorar as 

vulnerabilidades dessas fases. Sendo assim, Oliver (1999) aperfeiçoou seu 

primeiro modelo de fidelização. No caso baseou-se no comprometimento 

individual do cliente em relação ao produto – conceito denominado de fortaleza 

individual - e no suporte social e da comunidade ao comportamento do 

consumidor, este último uma nova variável incorporada ao estudo.  

Para Oliver (1999), em algum ponto da cadeia de fidelidade cognitiva-

afetiva-conativa-ação o consumidor atinge o estágio do autoisolamento 

determinado, onde ele deseja uma relação exclusiva com a marca, não tendo 

interesse em ser assediado por concorrentes. Neste estágio existe o 

compromisso de recompra contínua de uma mesma marca, e o consumidor 

apresenta comportamento que, além de promover a marca, defende-a contra 

possíveis ataques. Assim a relação entre consumidor e marca apresenta 

similaridades a uma relação amorosa, com aspectos de adoração e de 

comprometimento. Já no estágio de envolvimento com a comunidade, o autor 

coloca que o consumidor faz parte de uma comunidade de consumo que 

determina hábitos. Assim, ele fica protegido de influências externas e, aceita 

passivamente o que é recomendado pelo grupo. O envolvimento com a 

comunidade propicia, ao consumidor com baixo comprometimento individual, 

manter o compromisso de fidelidade, pois a coletividade endossa a lealdade.  

O estágio de mais alta fidelidade é conhecido como identidade própria 

harmonizada com a comunidade. Nesta dimensão, Oliver (1999) afirma que 
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existe uma situação de sinergia e de autosustentação, onde o consumidor 

possui sua identidade imersa em uma organização social na qual a marca faz 

parte. O ambiente cultural e social oferece um papel de sedução ao indivíduo, 

que, para fazer parte, deve consumir um produto inerente neste contexto. O 

consumidor busca uma relação de fidelidade da organização para com ele, 

assim como ele é fiel à organização, e a relação se torna simbiótica. 

Como exemplos deste tipo de associação, Oliver (1999) usa as instituições 

religiosas, os fã-clubes e as organizações de ex-alunos. Sendo assim, a base 

teórica desta linha de raciocínio está no sentimento dos consumidores, quando 

estes compreendem que fazem parte da comunidade conforme acontecem a 

interseção de valores e de comportamentos de consumo (SCHOUTEN; 

MCALEXANDER, 1995). Assim, mais do que a atividade ou o consumo do 

produto ou do serviço, o que interessa ao cliente é o sentimento de pertencer 

(TROCCOLI 2009). Não por acaso, Oliver (1999) compara este modo de 

pensar com o conceito de amor, combinando a adoração (um tipo de atenção 

concentrada) e o comprometimento pleno. Com isto, o autor coloca, como 

ponto chave de seu novo modelo, a existência e o efeito da comunidade da 

fidelidade, união social que garante três características no comportamento do 

cliente: 

1. Ele opta por se autoisolar das investidas dos competidores, gerando uma 

força individual que seria como uma repulsa a abordagens de outras marcas, e 

que pode variar de baixa a alta. 

2. Ele se integra socialmente em uma comunidade que envolve e que direciona 

as escolhas de forma satisfatória. 

3. Ele exerce sua autoidentidade correspondente apenas à marca escolhida e à 

comunidade identificada com esta marca. 

Segundo Gomes (2006), a retenção de consumidores é o grande desafio 

do Marketing de Serviços: transformá-los em clientes fiéis em vez de usuais. 

Com o relacionamento em longo prazo, os clientes consequentemente se 

relacionarão mais com a empresa e comprarão mais produtos ou serviços.  
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Griffin (1998) e Oliver (1999) classificaram o desenvolvimento da 

fidelidade em sete estágios:  

1. Suspeitos 

2. Compradores potenciais 

3. Compradores potenciais desqualificados 

4. Experimentadores 

5. Clientes eventuais 

6. Clientes regulares 

7. Defensores  

 
•  No primeiro estágio temos o consumidor que ainda não conhece a empresa 

e, portanto, precisa ser informado a respeito dela antes de realizar a primeira 

compra. 

•  Nos estágios seguintes, temos consumidores que se relacionam com a 

empresa com maior ou menor frequência, até chegarmos ao último estágio: 

defensores da marca. 

Sheth e Parvatyiar (1995) afirmam que, para o consumidor, tornar-se fiel 

é uma maneira de reduzir o risco percebido na hora da compra, de aumentar a 

eficiência do processo de decisão e de reduzir a tarefa de processamento de 

informações. 

Gomes (2006) coloca, em seu artigo, vários aspectos onde o cliente fiel é 

mais lucrativo para a empresa do que os clientes novos: 

1. O cliente fiel está disposto a pagar mais pelos produtos e pelos serviços de 

uma empresa que ele conhece e em que confia. 

2. Ele fala bem da empresa para os conhecidos, o que contribui para a atração 

de clientes novos (ampliação da base) e melhora a imagem da empresa no 

mercado. 

3. O cliente fiel tende a comprar em maior quantidade, e também a consumir 

produtos correlatos, o que aumenta a participação da empresa no seu gasto 

médio.  
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Gomes (2006) esclarece ainda que nem sempre reter clientes aumenta o 

lucro: é preciso reter o cliente certo. Clientes que não são lucrativos atualmente 

e, que não se tornarão lucrativos ao longo do tempo, não devem ser mantidos. 

Para identificar o cliente que deve ser mantido e aquele que deve ser demitido, 

a empresa precisa conhecer seus clientes. Baseada em informações 

adequadas, a empresa poderá planejar melhor sua estratégia de retenção.  

A satisfação e a fidelidade dos clientes podem ser monitoradas por meio 

de ouvidorias, tais como pesquisas de satisfação, feedback espontâneo de 

clientes, pesquisas formais de Marketing e relatórios registrados pelos 

funcionários responsáveis pelo atendimento ao cliente (HESKETT; 

SCHLENSINGER; SASSER, 2002). A questão principal neste caso talvez seja: 

se a empresa não tomar a iniciativa de servir os clientes como eles querem ser 

servidos e se o seu concorrente o fizer, como isto a afetará? (GORDON,1999). 

O resultado esperado pela empresas de serviços ao aderir ao programas 

que incentivem a retenção de clientes, e, consequentemente, o incremento dos 

resultados, na visão do cliente deve significar uma relação de ganho. Obter a 

fidelidade dos clientes passa por uma trajetória sinuosa, balizada pela 

atribuição de valor, pelos clientes, aos produtos e serviços oferecidos, sendo a 

base para o desenvolvimento de estratégias que aumentem a satisfação do 

consumidor (GOMES, 2006). 

 Por muito tempo, considerou-se que o construto-chave para a predição 

de comportamentos leais dos consumidores fosse a satisfação (GARBARINO; 

JOHNSON, 1999; SZYMANSKI; HENARD, 2001); até que estudos sobre 

serviços incluíram a qualidade (PARASURAMAN; GREWAL, 2000) e trabalhos 

sobre Marketing de Relacionamento incluíram a confiança e o compromisso 

como fatores-chave para a predição desses comportamentos (MORGAN; 

HUNT, 1994; MOORMAN et al., 1993).  

 Essa diversidade estimulou alguns autores a tentarem identificar qual 

construto seria o maior responsável pela lealdade, sendo a confiança 

considerada um construto relevante em diversos estudos. 

 

2.7  CONFIANÇA  
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 A literatura sobre confiança no ambiente de empresas e na relação 

destas com seus clientes tem por base inúmeros estudos provenientes de 

diversas áreas do conhecimento, o que gerou variadas definições sobre o que 

é o construto confiança (SIRDESHMUKH, 2000).  

Uma das primeiras definições sobre confiança vem da psicologia: segundo 

Rotter (1980, p. 651), é "A expectativa generalizada mantida por um indivíduo 

ou um grupo de que a palavra, promessa, verbal ou escrita, de outro indivíduo 

ou grupo pode ser confiada". Já os sociólogos veem a confiança em 

propriedades socialmente inseridas nas relações entre as pessoas 

(ROUSSEAU; SITKIN; BURT; CAMERER, 1998).  

Mesmo havendo divergências sobre a definição de confiança entre as 

diversas disciplinas, há pelo menos um ponto de igualdade entre todas as 

áreas: as condições para que a confiança seja desenvolvida. 

• A primeira é o risco, ou seja, a probabilidade de perda, quando interpretada 

por uma das partes decisoras; 

• a segunda é a interdependência, onde os interesses de uma parte não podem 

ser atingidos sem a colaboração de outra (ROUSSEAU; SITKIN; BURT; 

CAMERER, 1998).  

 A falta de uma única definição entre as diversas disciplinas para o 

construto confiança incentivou Rousseau, Sitkin, Burt e Camerer (1998, p. 395) 

a proporem uma definição única: "Confiança é um estado psicológico que 

compreende a intenção de aceitar uma vulnerabilidade baseada em 

expectativas positivas das intenções ou comportamentos de outro". Essa 

definição apresenta duas partes separadas. Na primeira, confiança é 

relacionada com expectativas (positivas) sobre as intenções e/ou 

comportamentos do parceiro de trocas. Essa conceituação é centrada na 

crença de uma das partes de que a outra agirá de maneira responsável, 

evidenciando integridade e que não seja prejudicial à outra parte; esta é a 

chamada conceituação de confiança baseada na expectativa (SIRDESHMUKH, 

2000). Na segunda parte, a confiança é relacionada ao parceiro de trocas, 

aceitando-se a vulnerabilidade contextual; essa definição é a chamada 
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confiança comportamental, e refere-se à tendência de ação de uma parte em 

relação à outra. 

 Nas trocas relacionais com consumidores, frequentemente há uma 

assimetria presente, dado que a empresa tem maior poder econômico na 

relação. Esta assimetria pode ser reduzida pelas empresas; caso contrário, 

uma relação longa e consistente provavelmente não será alcançada (BREI; 

ROSSI, 2005). Um dos fatores principais para reduzir este efeito assimétrico 

em trocas relacionais de serviços é a conquista da confiança do consumidor 

(SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002). 

. Quanto maior a confiança, maior a probabilidade de o cliente realizar negócio 

com a empresa no futuro e de manter um relacionamento duradouro (RICH, 

2000). Assim, para Berry (2000), a natureza dos serviços coloca a confiança 

como o instrumento de Marketing de Relacionamento mais poderoso disponível 

para uma empresa, tendo em vista os riscos que os serviços envolvem. Desta 

forma, o consumo destes serviços podem ser facilitados ou dificultados pela 

existência ou não da confiança (JOHNSON;GRAYSON, 2000). 

 A confiança do cliente na empresa tem recebido destaque na literatura de 

Marketing, dada a sua contribuição para criar e para manter um relacionamento 

de longo prazo, bem como para determinar a lealdade do consumidor 

(GARBARINO; JOHNSON, 1999). Segundo Zeithaml e Bitner (2003), a 

confiabilidade é a dimensão mais significativa das percepções da qualidade de 

serviços entre os americanos. Esta dimensão compreende a capacidade de 

entregar o serviço prometido com segurança e com precisão. Normalmente, há 

um desenvolvimento de afeição à medida que uma pessoa confia na outra 

parte, emergindo um processo de intencionalidade, vez que o comprador atribui 

motivos favoráveis em relação ao fornecedor pelo qual apresenta afeição 

(ROTTER, 1980). A afeição serve como base para a confiança mútua entre as 

partes, e pode criar uma ligação pessoal. Neste caso, transforma-se na força 

direcionadora do relacionamento e da consolidação da confiança entre as 

partes, uma vez que níveis elevados de afeição podem levar a níveis 

igualmente elevados de confiança (NICHOLSON; COMPEAU; SETHI, 2001). 

Confiar é aceitar os riscos associados ao tipo e à profundidade de 
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interdependência entre as partes engajadas em um relacionamento, e a 

confiança é parcialmente o resultado da capacidade de alguém avaliar a 

confiabilidade de um parceiro potencial (SHEPPARD ;SHERMAN, 1998). 

  

 Confiança não é necessária para a efetivação de trocas entre clientes e 

empresas. Por outro lado, a falta dela também não evita que ocorra uma troca 

(SIRDESHMUKH, 2000). Contudo, esses autores informam que trocas onde a 

confiança é relevante são caracterizadas por:  

a) alto nível de ambiguidade de performance do provedor do serviço. Ou seja, 

as avaliações do consumidor sobre o desempenho do prestador do serviço 

variam muito conforme a situação;  

b) as consequências são importantes, isto é, a performance do serviço traz 

resultados significativos para o valor entregue ao cliente;   

c) maior interdependência, quando o consumidor participa do processo de 

troca. 

  Neves, Mota e Rodrigues (2004) afirmam que autores como Grönroos 

(2000), Morgan e Hunt (1994), Garbarino e Johnson (1999), Brei (2003) e 

Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2002), escreveram que a confiança é 

apresentada na literatura de Marketing como fator determinante do 

comprometimento e da fidelização.  

 Ao tentar identificar os papéis da satisfação, da lealdade e da confiança 

e de suas consequências em trocas relacionais, Garbarino e Johnson (1999) 

concluíram que diferentes fatores mediam as intenções futuras de clientes com 

fracos e fortes relacionamentos com as empresas - também respectivamente 

denominados de clientes transacionais e relacionais. A primeira importante 

conclusão dos autores é de que a satisfação geral determina as intenções 

futuras de clientes transacionais, aqueles com pouco relacionamento com a 

empresa. Já para os clientes relacionais, os grandes responsáveis pelas 

intenções futuras são a confiança e comprometimento. 

  Baseados nesta conclusão, os autores afirmam que programas de 

Marketing transacionais baseados na gestão da satisfação seriam mais efetivos 
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para clientes com pouco relacionamento. Já programas de Marketing de 

relacionamento voltados para clientes relacionais deveriam ter, como foco, a 

construção e a manutenção da confiança e do comprometimento, e não a 

satisfação. Ratificando a afirmação anterior, Mrtvi (2003), verificou em sua 

pesquisa que pacientes de serviços médicos, quando questionados sobre os 

motivos que os levariam a mudar de médico, foram enfáticos em relacionar 

fatores ligados à forma de atendimento, fria e/ou indiferente e impaciente. 

Também verificou que atrasos frequentes poderiam levar clientes a buscarem 

outras alternativas mas, ao serem inquiridos mais diretamente se procurariam 

outro médico devido a atrasos frequentes e superiores a 30 minutos no 

atendimento, 86,8% dos pacientes ressalvaram que a confiança que depositam 

no médico é fundamental, motivo pelo qual suportam esperas, ainda que além 

do tempo considerado aceitável. 

 Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2002) ratificaram o trabalho de Garbarino e 

Johnson (1999), testando a relação entre confiança e lealdade em trocas 

relacionais. Aqueles autores verificaram que a relação entre confiança e 

lealdade é baseada em argumentos de reciprocidade. Quando um provedor de 

serviço age de maneira a construir a confiança do consumidor, o risco 

percebido tende a diminuir, e permite que o consumidor faça predições mais 

confiantes sobre os comportamentos futuros dessa empresa. 

 Para manter essa confiança, estudos sobre reciprocidade sugerem que 

os consumidores tendem a agir de maneira cooperativa diante do provedor de 

serviço, oferecendo evidências comportamentais de lealdade (GASSNHIEMER 

et al., 1998). Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2002), verificaram, ainda, que a 

confiança impacta a lealdade por meio da mudança de percepção dos 

consumidores sobre a congruência de valores com o provedor do serviço. Ou 

seja, o aumento da confiança impacta a similaridade de valores entre o cliente 

e a empresa e, consequentemente, aumenta o envolvimento daquele no 

relacionamento. Assim, o crescimento do envolvimento entre as partes 

promove a reciprocidade e contribui para o compromisso relacional.  

 Algumas avaliações globais de clientes, como satisfação geral, 

qualidade percebida de serviço e valor percebido, ocasionalmente apresentam 



 

 

75

forte relação estatística, descrita como “efeito halo” ou multicolinearidade 

(GARBARINO; JOHNSON, 1999). Compromisso e lealdade, da mesma forma 

que satisfação geral, são avaliações globais e, portanto, também suscetíveis ao 

“efeito halo”. Morgan e Hunt (1994, p. 24), num dos principais trabalhos sobre 

variáveis chave no Marketing de Relacionamento, referem-se a esses dois 

construtos de maneira intercambiada, citando que "...eles também identificaram 

que confiança leva a níveis mais elevados de lealdade (isto é, 

comprometimento)...". 

 De maneira diferente, a confiança tem sido analisada majoritariamente 

como um antecedente e não como um sinônimo de lealdade (DONEY; 

CANNON, 1997; GEYNSKENS et al., 1998; SIRDESHMUKH, 2000, 

SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL 2002). Ganesan e Hess (1997, p. 440) 

defendem que "a consequência mais frequentemente examinada da confiança 

é o comprometimento com um relacionamento". Ratificando essa idéia, Dick e 

Basu (1994, p.108) afirmam que: "Confiança no provedor de serviço é 

frequentemente a chave para lealdade". 

 Berry (2000) afirma que o Marketing de relacionamento é fundamentado 

na confiança, e que esta é crítica para formação de relacionamentos baseados 

em serviços, devido à intangibilidade destes. Já Morgan e Hunt (1994) 

salientam que, especificamente para o setor de serviços, a confiança é 

primordial. Esses autores argumentam que existe confiança quando uma parte 

acredita na integridade e na segurança da outra parte. 

 Para Grossman (1998), a confiança engloba três elementos principais: a 

previsibilidade, que depende de experiências positivas vividas com o 

fornecedor e se adquire com o tempo; a dependência, que é a capacidade de 

delegar responsabilidades importantes ao fornecedor; e a crença, que é a 

certeza (não gera ansiedade) do cumprimento do acordo pelo fornecedor. 

 Moorman, Zaltman e Deshpandé (1993), por sua vez, explicam que a 

sinceridade percebida representa a extensão em que o provedor é visto como 

honesto e como alguém que faz promessas com a intenção de cumpri-las. 

Finalmente, Doney e Cannon (1997) notam que a credibilidade percebida e a 

benevolência são aspectos importantes da confiança. Para eles a credibilidade 
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é um elemento objetivo, referindo-se às expectativas de que a palavra da outra 

parte é confiável. A benevolência se refere ao interesse genuíno de uma parte 

no bem estar da outra parte, à dedicação oferecida. 

 Estudos mais recentes, entretanto, têm indicado a existência de uma 

variável mediadora na relação entre confiança e lealdade: o valor percebido 

pelo cliente na relação de troca. (SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002). 

 No caso, deve-se levar em consideração que o conceito mais utilizado 

de valor percebido dentro da literatura de Marketing é o de Zeithaml (1988, 

p.14): "Valor percebido é a avaliação geral pelo consumidor da utilidade de um 

produto baseado em percepções do que é recebido e do que é dado". A 

existência de confiança num parceiro de negócios e o compromisso com 

aquele parceiro, portanto, são importantes para os clientes que veem valor no 

próprio relacionamento. Estes clientes mais voltados para o relacionamento 

apreciam mais a existência de confiança e compromisso do que estarem 

satisfeitos com cada uma das trocas de um relacionamento contínuo; já os 

clientes mais transacionais demandam que toda transação deva ser satisfatória 

(GRONRÖOS, 2000). 

 Normalmente, há um relacionamento positivo entre a afeição 

desenvolvida por uma pessoa e a medida na qual esta pessoa confia na outra 

parte, emergindo um processo de intencionalidade, uma vez que o comprador 

atribui motivos favoráveis em relação ao fornecedor pelo qual apresenta 

afeição (ROTTER, 1980). Utilizando tal processo de intencionalidade, a parte 

que confia interpreta o comportamento do parceiro de troca na tentativa de 

determinar suas intenções (LINDSKOLD, 1978).  

 Consoante a isso, Nicholson, Compeau e Sethi (2001) tratam a afeição 

como a ligação afetiva global que o cliente deposita no fornecedor, e, mais 

especificamente, uma conexão emocional que uma pessoa sente pela outra. 

Esta conecção pode ser vista como querer bem, um sentimento que 

transcende a mera aceitação de que, por exemplo, o prestador de serviços 

detenha altos níveis de competência técnica. 
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A afeição serve como base para a confiança mútua entre as partes e 

pode criar uma ligação pessoal, reforçando os elos econômicos ao longo do 

tempo (NICHOLSON; COMPEAU; SETHI, 2001) e fomentando a repetição de 

compras, a retenção e a lealdade do cliente. Neste sentido, a afeição pode ser 

entendida como um poderoso fator de motivação humana, relacionado ao 

desenvolvimento e à manutenção de relacionamentos (NICHOLSON; 

COMPEAU; SETHI, 2001). Assim, transforma-se na força direcionadora do 

relacionamento e da consolidação da confiança entre as partes, uma vez que 

níveis elevados de afeição podem levar a níveis igualmente elevados de 

confiança (NICHOLSON; COMPEAU; SETHI, 2001). Considerando o 

envolvimento emocional que pode existir entre as partes, confiar no prestador 

de serviços e em seu pessoal torna-se fundamental, ainda mais em serviços 

nos quais o risco relativo ao seu desempenho final seja alto. Para Rousseau, 

Sitkin, Burt, Camerer (1998), a confiança ajuda a reduzir a incerteza e o risco 

específicos da transação, e pode ser identificada, também, em termos da 

percepção de um cliente em relação à confiabilidade, à honestidade, à 

integridade e a padrões éticos elevados representativos de um serviço 

(COULTER e COULTER, 2002).  

A confiança e o compromisso estão fortemente inter-relacionados, uma 

vez que os riscos do comportamento oportunista em relacionamentos de longo 

prazo podem ser minimizados ou removidos se existir confiança entre as partes 

(GANESAN, 1994). Para Morgan e Hunt (1994), a manutenção de um 

relacionamento continuado é diretamente influenciada pela confiança, e, por 

meio desta, influencia indiretamente o compromisso. Por isso, ambas as 

variáveis são importantes para se alcançar a cooperação entre as partes 

(MORGAN; HUNT, 1994), principalmente quando o nível de participação do 

cliente no processo de produção e consumo do serviço for alto, potencializando 

a afeição existente. Portanto, a confiança é uma das variáveis mais indicadas 

para que se fundamente qualquer interação ou processo de troca 

(GUNDLACH; MURPHY, 1993). 

A reboque da confiança, emergiu outro construto ligado a 

relacionamentos com clientes e não muito estudado pela literatura, o conforto. 

Este construto interage e interfere em outros construtos mais explorados na 
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literatura do Marketing de Relacionamento, como qualidade, satisfação, 

fidelidade e a própria confiança, surgindo assim a necessidade de um estudo 

mais aprofundado do tema para a formação de um referencial teórico mais 

consolidado. 

2.8  CONFORTO 
 

Conforto é tema importante para as sociedades contemporâneas, uma 

vez que relaciona-se com questões de mercado e de saúde. Porém não é 

simples definir o conforto, pois não existe uma definição universalmente aceita 

na literatura (PINEAU, 1982; LUEDER, 1983; SLATER, 1985; ZHANG, 1992; 

SANDERS E MCCORMICK, 1993; QUEHL, 2001). 

A origem da palavra conforto está ligada ao conceito de consolo ou de 

apoio, a partir da palavra latina cumfortare, derivada de cum-fortis, significando 

aliviar dor ou fadiga. Originalmente, esse foi o significado do francês confort, 

que, no século XIII, deu origem ao inglês comfort (MALDONADO, 1999; 

QUEHL, 2001). Na nova visão da Era Vitoriana, o conforto, juntamente com a 

higiene, passou a ser um indicador de ordem, estando associado tanto a 

estratégias para lidar com os graves problemas da época como para viabilizar 

o capitalismo (MALDONADO, 1999). Já a Revolução Industrial levou à visão do 

conforto como uma necessidade lícita e comprometida com a modernização 

(MALDONADO, 1999). 

Apesar de muitos autores utilizarem o desconforto como uma medida do 

conforto, outros consideram que existem poucas evidências de que o conforto 

seja a ausência de desconforto (GOONETILLEKE, 1998; STRACKER, 2003). 

Para Shen e Parsons (1997, p.442), “Desconforto é uma sensação genérica e 

subjetiva que surge quando a homeostase fisiológica, o bem-estar psicológico, 

ou ambos são negativamente afetados”. 

 Já Zhang (1992) entende que o sentimento de relaxamento e de bem estar 

seria auferido pelo conforto, enquanto o desconforto estaria relacionado a 

questões biomecânicas e fisiológicas. Posteriormente, Zhang, Helander e Drury 

(1996), discutem a teoria de que as diferenças entre conforto e desconforto 

dependem do tipo de produto a ser analisado. E propõem uma investigação 

complexa de conforto, pois consideram três diferentes dimensões: física, 



 

 

79

mental e ambiental. Ainda sugerem que os procedimentos metodológicos 

dependem de estudo teórico, pois os fatores de cada dimensão de análise irão 

variar de acordo com o objeto da pesquisa. 

Atualmente, o conforto também é apresentado como um construto 

associado ao prazer (JORDAN, 2000; COELHO; DAHLMAN, 2002). Sendo 

assim, Slater (1985), reconhecendo essa natureza multidimensional e 

harmoniosa do conforto, apresenta-o como resultante de três dimensões: 

fisiológica, psicológica e física. Ou seja, um estado prazeroso de harmonia 

fisiológica, física e psicológica entre o ser humano e o ambiente. A idéia de 

harmonia indica a necessidade de que todas as dimensões estejam 

adequadamente atendidas, com os aspectos fisiológicos do conforto estando 

ligados ao funcionamento do corpo humano, envolvendo ações de regulação 

involuntárias. Já os aspectos psicológicos referem-se ao conforto mental e 

estão associados a questões como autoimagem, relacionamento com outras 

pessoas e privacidade. Quanto aos aspectos físicos do conforto, estes 

correspondem à interação com o ambiente e a seus efeitos nas dimensões 

fisiológica e psicológica.  

Kolcaba e Dimarco (2005) se referem a três tipos de conforto – alívio, 

comodidade e transcendência – encontrados em quatro contextos ou 

experiências: físico, psico-espiritual, sociocultural e ambiental. Quando os três 

tipos de conforto são justapostos com os quatro tipos de contextos de 

experiência, é criada uma rede de 12 células, chamada de Estrutura 

Taxonômica, sendo que todo conforto deve ser laçado em algum lugar nesta 

estrutura. Assim, todas as células juntas representam todos os aspectos 

relevantes de conforto, e demonstram a natureza holística do conforto como 

um adjetivo importante de cuidado. 

Já o estudo de Becheraz (2005) evidenciou que o conforto mostrou ser 

compreendido por quatro dimensões estáveis – relacional, corporificado, 

ligações sociais e contextuais – e uma dimensão instável – espiritualidade. Isto 

complementa as idéias de Hanson, Wienholt e Sperling (2003) de que o 

sentimento do conforto é subjetivo e difere entre os indivíduos. Em 

consonância com esta idéia, Vink et al (2004) afirmam que, como o conforto é 
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uma experiência subjetiva, um produto não pode ser confortável por si só; ele 

só é confortável (ou não) no uso. Kuiijt-Evers et al (2004) incluem, ainda, o 

ambiente externo na definição de conforto, identificando conforto como um 

pleno estado tanto psicológico quanto fisiológico e de harmonia física, entre o 

bem estar humano e seu ambiente. Eles afirmam, ainda, que estresse e 

conforto são estados que envolvem a pessoa em seu senso subjetivo. 

Para Gomes Filho (2003), conforto é uma condição de comodidade, de 

bem-estar e de segurança percebida pelos usuários nos níveis físico e 

sensorial. O fator conforto apresenta-se muitas vezes atrelado ao fator 

segurança e às condições subjetivas, e tem a ver, sobretudo, com as 

condições físicas, psicológicas, de experiência de vida e com as idiossincrasias 

do usuário do objeto. 

Num paralelo com este raciocínio, Coelho e Dahlman (2002) apresentam 

o conforto como uma dimensão que afeta a percepção das demais 

necessidades. 

De acordo com Iida, (1998) as definições de conforto, de modo geral, 

tendem a ressaltar aspectos relacionados à formação profissional e ao 

interesse daqueles que as formularam: um médico tende a enfatizar os 

aspectos fisiológicos; um psicólogo, os comportamentais; um engenheiro, o 

desempenho. 

Já para Beck (1997), o modelo cognitivo levanta a hipótese de que as 

emoções e os comportamentos das pessoas são influenciados por sua 

percepção dos eventos. Não é uma situação por si só que determina o que as 

pessoas sentem, mas, antes, o modo como elas interpretam uma situação. 

Então, sua resposta emocional é intermediada por sua percepção da situação. 

Em continuação, este autor expõe que, na infância, as pessoas já 

desenvolvem determinadas crenças sobre si mesmas, sobre outras pessoas e 

sobre seus mundos. Essas crenças são entendimentos tão fundamentais e 

profundos que as pessoas frequentemente não os articulam sequer para si 

mesmas. Essas idéias são consideradas, pela pessoa, como verdade absoluta, 

exatamente como as coisas são. Para Beck (1997), há uma extensão de 

crenças potenciais a serem adotadas, sabendo-se que as crenças não são 
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inatas e sim aprendidas, podendo, então, serem revisadas. Desta forma, se o 

dentista identificar uma crença básica do tipo “Tratamento de canal dói muito” 

ou “O barulho do motor do dentista me deixa nervoso”, o profissional deve 

considerar esta crença e não desprezá-la no processo de investigação e de 

implementação do conforto, já que ela poderá influenciar nos resultados do 

serviço prestado. 

Os aspectos de confortos físico (CAMPION, 1988) e fisiológico (DUNN, 

1977; FORDHAM 2000), embora importantes, estão geralmente fora do 

controle do provedor , e são determinados pelo ambiente do próprio serviço. Já 

a dimensão de conforto psicológico, decorrente do alívio da angústia mental e 

de sentimentos de segurança, de confiança, ou de hábito (SCITOVSKY, 1992), 

é um aspecto do conforto que é moldado pela interação dos clientes com os 

prestadores de serviços. 

Sendo assim, o foco maior da literatura de serviços deve ser colocado, 

segundo Spake, Beatty, Brockman e Crutchfiled (2003), no conforto 

psicológico. Para estes autores, conforto é uma emoção positiva que é vista 

como um estado de equilíbrio estável (CABANAC, 2000; SIMMONS, 2001) por 

vezes referido como uma “zona de conforto" (RICH; SMITH, 2000, p. 243), 

associada com moderados a baixos níveis de excitação (SCITOVSKY, 1992; 

SIMMONS, 2001). Considera-se que possui tempo restrito (SIMMONS, 2001) 

porque, apesar de relativamente duradoura (CABANAC, 2000), existem fatores 

que podem, a qualquer momento, exercerem efeito positivo ou negativo em seu 

nível. 

Conforto foi analisado em diversos contextos tais como autoconforto 

(SIMMONS, 2001), interação interpessoal (LYON; SPICER, 1999), e interação 

com o grupo (CAPLAN; THOMAS,1995). Em alguns contextos, o nível de 

conforto variou em função do sexo, da complexidade de competências 

cognitivas e sociais, do estilo social e do poder percebido. As consequências 

do conforto podem incluir maior divulgação, confiança, autoestima, 

comprometimento, redução da percepção de risco, satisfação e melhora nas 

relações (SPAKE; BEATTY; BROCKMAN; CRUTCHFILED, 2003). 

2.8.1  CONFORTO E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
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Em consonância com o que já foi explorado anteriormente, Sheth, 

Newman e Gross (1991) declaram que o comportamento do consumidor é 

frequentemente associado com respostas emocionais, incluindo conforto. 

Neste sentido, vale lembrar que o termo psicologia do conforto (SHETH; 

PARVATIYAR, 1995) tem sido utilizado para explicar as escolhas feitas por 

clientes que reduzem a complexidade da situação de compra. Estas escolhas 

podem ser baseadas em uma variedade de fatores que oferecem maior 

conforto. Por exemplo, critérios de seleção de uma oferta de resseguro, tais 

como garantias de serviço (MCDOUGALL; LEVESQUE, 1998) ou boca a boca 

positivo (CRANE, 1989) devem aumentar o conforto com o prestador do 

serviço e aumentar a preferência por um provedor.  

Mensagens publicitárias já incorporam o conforto (STERN, 1997) e outros 

atributos de intimidade, tais como benefícios para o cliente advindos de 

relações de serviço. Ao utilizar este tipo de publicidade, provedores de serviços 

podem atrair os clientes com base na promessa de conforto para com o 

provedor. Assim, o conforto pode ser avaliado antes de interações com um 

fornecedor e pode ser usado como critério de seleção de provedor (SPAKE; 

BEATTY;  BROCKMAN;  CRUTCHFILED, 2003) 

 Alguns pesquisadores exploraram comportamentos que aumentam o 

conforto (CAPLAN; THOMAS, 1995; SECEMSKY; AHLMAN; ROBBINS, 1999), 

enquanto outros têm explorado comportamentos que estimulam o crescimento 

do conforto (DEVAULT, 1999). Isto indica que o conforto pode ser aumentado, 

durante as interações sociais, utilizando-se estratégias para seu aumento, tais 

como empatia, humor e vínculo social (SPAKE; BEATTY; BROCKMAN; 

CRUTCHFILED 2003). 

Em consequência, os autores afirmam que estratégias de aumento de 

conforto poderiam ser empregadas por prestadores de serviços para gerenciar 

pró-ativamente interações com os clientes, e para aumentar a probabilidade de 

se formar um relacionamento bem sucedido, aumentando as barreiras de 

saída. 
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 Lyon e Spicer (1999), da mesma forma, descobriram que as pessoas 

divulgam mais informações sobre si mesmas quando se sentem confortáveis. 

Este achado é especialmente importante para os prestadores de serviços que 

personalizam as suas ofertas e que confiam nas informações fornecidas pelo 

cliente (médicos, dentistas, cabeleireiros, advogados). Afinal, se um cliente 

está relutante em divulgar informações relevantes devido a sentimentos de 

desconforto, o fornecedor pode ser prejudicado na prestação do serviço, por 

vezes com consequências graves: danos físico, financeiro, emocional ou 

jurídico (SPAKE; BEATTY;  BROCKMAN;  CRUTCHFILED,  2003).  

Segundo Spake, Beatty, Brockman e Crutchfiled (2003), enquanto se 

aprofundavam os estudos sobre a importância de se construírem 

relacionamentos com os clientes, foco maior foi dado a determinadas respostas 

emocionais, tais como a satisfação. Já outras emoções relacionadas com as 

compras de bens e serviços não foram totalmente explorados, como o papel do 

conforto do consumidor nas relações de serviço. 

Em que pesem estas evidências em suas investigações, Spake, Beatty, 

Brockman e Crutchfiled (2003), descobriram que o conforto dos consumidores, 

apesar de ser uma variável de grande importância para o desenvolvimento e 

para a manutenção das relações com os prestadores de serviço, era 

praticamente inexplorada na literatura de serviços. 

Trata-se de lacuna relevante, tendo em vista que segundo Dabholkar, 

Shepherd e Thorpe (2000), o conforto dos consumidores pode ser importante 

fator para a manutenção de relacionamentos bem sucedidos, com os 

prestadores de serviços. Afinal, foi reconhecido que as relações de longo prazo 

com os fornecedores de serviço reduzem o estresse do consumidor (BITNER, 

1995), alem disso, estudos recentes sugerem que o conforto é um antecedente 

da qualidade de serviço (DABHOLKAR; SHEPHERD; THORPE, 2000), a qual é 

avaliada até por clientes que interagem com fornecedores de serviços de curto 

prazo (HYLAND; MORSE, 1995). 
 

2.8.2  BENEFÍCIOS DO CONFORTO  
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Bitner (1995) verificou três benefícios na formação de um relacionamento 

com um prestador de serviços: benefícios de confiança, benefícios sociais e 

benefícios especiais. 

Na definição dos benefícios de confiança (que inicialmente foram 

chamados de psicológicos), esse autor declarou: "Os respondentes indicam 

que muitas vezes há uma sensação de conforto ou de segurança por ter 

desenvolvido um relacionamento com um fornecedor" (p. 104). Assim, ter um 

nível de conforto elevado com um prestador de serviços produz benefícios 

psicológicos para o cliente sob a forma de redução da ansiedade e maior 

autoestima (SCHNEIDER; BOWEN, 1999).  

Construto associado a um resultado possível de conforto nas áreas de 

psicologia e de saúde (FEENEY 1999; HYLAND; MORSE, 1995; WITKOWSKI; 

THIBODEAU, 1999), a confiança foi alvo de Hennig-Thurau, Gwinner e Gremler 

(2000). Estes autores encontraram vários benefícios relacionais entre cliente e 

provedor dela advindos à medida que o cliente a desenvolve, conforme se 

sente confortável durante uma prestação de um serviço, com destaque para a 

redução da ansiedade, e a consequente construção da confiança. A confiança 

é uma qualidade atribuída a pessoas por outras pessoas, que denotam três 

tipos de expectativa: 1) que aquelas ajam de forma coerente com os próprios 

interesses (PRUS, 1989); 2) que a palavra de um parceiro, ou a promessa, seja 

de confiança; 3) que as obrigações sejam cumpridas (SCHURR; OZANE, 

1985). Além disso, a confiança envolve a crença de que um parceiro irá realizar 

ações que vão resultar em resultados positivos, ao contrário de ações que 

resultem em resultados negativos (ANDERSON; NARUS, 1990). Assim, um 

elevado nível de conforto com um prestador de serviços deve aumentar o nível 

de confiança no provedor. 

Os consequentes efeitos positivos advindos da construção da confiança 

para com o prestador de serviços podem trazer resultados benéficos para este 

último, na medida em que a satisfação daí derivada gera lealdade e boca a 

boca positivo (REYNOLDS; BEATTY, 1999). Com isso, tem-se a ereção de 

barreiras à saída (BITNER, 1995), fato relevante no quadro atual de 

competição acirrada pelos clientes. 
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Segundo Spake, Beatty, Brockman e Crutchfiled (2003), enquanto se 

aprofundavam os estudos sobre a importância de se construírem 

relacionamentos com os clientes, foco maior foi dado a determinadas respostas 

emocionais, tais como a satisfação. Satisfação do cliente é um estado 

emocional que ocorre em resposta a uma avaliação de uma experiência de 

interação (CROSBY; EVANS; COWLES, 1990). 

Pesquisas têm apoiado a natureza afetiva da satisfação (BABIN; 

DARBEM; GRIFFIN, 1994) sobre pontos de vista de que ela pode ser uma 

construção cognitiva. Se a satisfação é uma avaliação que ocorre apenas após 

uma prestação de serviço, o nível de conforto pode ser determinado tanto 

antes quanto após esta prestação. No primeiro caso, antes de uma interação o 

cliente tem apenas expectativas relativas à operação, não podendo discutir 

satisfação neste ponto. Já no caso do conforto do cliente com o prestador de 

serviço, este pode ser determinado antes da interação com o provedor, 

podendo afetar os níveis de conforto do cliente a priori, por exemplo, 

fornecendo literatura a respeito do serviço ou oferecendo benefícios da 

redução de risco, tais como garantias. Também clientes podem afetar os níveis 

de conforto de outros clientes, por meio do boca a boca antes do encontro de 

serviço, (SPAKE; BEATTY; BROCKMAN; CRUTCHFILED, 2003). 

Assim a interação conforto-qualidade-satisfação ocorre com o impacto 

positivo do conforto na qualidade do serviço, que então afeta positivamente a 

satisfação (DABHOLKAR; SHEPHERD; THORPE, 2000), a qual aumenta 

conforme a percepção da qualidade das alternativas diminui (RUSBULT, 1980). 

Além disso, Feeney (1999) mostrou que também aumenta a satisfação nas 

relações comerciais. 

Já outras emoções relacionadas à construção do relacionamento com 

adquirentes de bens e de serviços não foram totalmente exploradas, como o 

papel do conforto do consumidor para o desenvolvimento e para a manutenção 

das relações com os prestadores de serviços, papel este que Spake, Beatty, 

Brockman e Crutchfiled (2003) informaram ser de grande importância, e 

praticamente inexplorada na literatura de serviços. Uma das fontes utilizadas 

para esta afirmação foi Dabholkar, Shepherd e Thorpe (2000), para quem o 
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conforto dos consumidores pode ser importante fator para o sucesso destes 

relacionamentos. 

Foi reconhecido que as relações de longo prazo com os fornecedores de 

serviço reduzem o estresse do consumidor (BITNER, 1995), enquanto estudos 

mais recentes sugerem que o conforto é um antecedente da qualidade de 

serviço (DABHOLKAR; SHEPHERD; THORPE, 2000), a qual é avaliada até por 

clientes que interagem com fornecedores de serviços de curto prazo (HYLAND; 

MORSE, 1995). 

O compromisso traduzido no desejo de manter um relacionamento 

valorizado (MOORMAN; ZALTMAN; DESHPANDE, 1992; MORGAN; HUNT, 

1994), é visto como central para os esforços de Marketing de relacionamento 

(MORGAN; HUNT, 1994). Na medida em que o compromisso deverá aumentar 

conforme o investimento na confiança aumenta (MORGAN; HUNT, 1994), para 

um cliente que está disposto a assumir um compromisso é de esperar que 

esteja confortável com o provedor (FEENEY, 1999; MEYER; ALLEN, 1991; 

WITKOWSKI; THIBODEAU, 1999). 

Finalmente, o construto do conforto também se relaciona à chamada voz 

ativa, entendida como a facilidade com que um cliente está disposto a queixar-

se a um fornecedor de serviços quando os problemas surgem (CRUTCHFIELD; 

MORGAN, 1999). Isto é, remete a forma como esses clientes lidam, na relação, 

com esses períodos de descontentamento, que é o sinal do efeito da 

experiência lamentável no bem-estar da relação. 

Assim, a voz ativa é uma possível reação a uma experiência lamentável, 

é a vontade de discutir abertamente o problema, de oferecer soluções, de 

mudar a si mesmo, ou uma tentativa de mudar os parceiros (DRIGOTAS; 

WHITNEY; RUSBULT, 1995). É denominada ativa porque o ator é pró-ativo, e 

não passivo no exercício deste comportamento. É chamada de voz porque a 

ação é verbal e indica que o ator, sente-se à vontade para discutir o problema 

com o ofensor, comportamento visto como construtivo para um relacionamento 

(DRIGOTAS; WHITNEY; RUSBULT, 1995).  A voz ativa está associada com 

relações positivas de clientes com prestadores de serviços, nas quais o 
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consumidor deve estar confortável o suficiente quanto a transmitir seus 

sentimentos, mesmo quando insatisfeitos. 

Desta forma, a voz ativa é um resultado positivo para um prestador de 

serviços na medida em que sinaliza, a intenção do cliente de recuperar e de 

manter o relacionamento (DRIGOTAS; WHITNEY; RUSBULT, 1995). Portanto, 

a vontade de um cliente em queixar-se, na sequência de uma experiência 

insatisfatória, deverá ser positivamente associada com um elevado nível de 

conforto na relação. 

Como previsto na pesquisa de (SPAKE; BEATTY; BROCKMAN; 

CRUTCHFILED, 2003), conforto foi mostrado para ter uma atitude positiva e 

impacto incremental sobre a confiança, o compromisso, a voz ativa e a 

satisfação. Na pesquisa, curiosamente, os caminhos da satisfação com voz 

ativa e satisfação com o compromisso, não foram significantes, uma vez que o 

caminho de conforto era permitido. Estes resultados fornecem evidências 

convincentes de que a contribuição útil do conforto faz com que, a literatura de 

relacionamento sugira que, mais estudos sobre este construto devam ser feitos 

(SPAKE; BEATTY; BROCKMAN; CRUTCHFILED, 2003). 

2.8.3 CONFORTO NO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA 

Balucchi (1998), ao escrever sobre o valor da imagem corporal, afirma 

que a imagem mental que temos de nós mesmos é formada pela criação 

dinâmica, em contínua construção e mutação de como percebemos, por meio 

dos nossos físico e psíquico, a esfera pessoal e social de nossas vidas. 

Segundo o mesmo autor, para a formação da imagem corporal, as sensações e 

percepções cumprem papel importante. 

Na atividade odontológica, se faz importante o conhecimento das 

variações emocionais pela quais os indivíduos passam nas diferentes fases de 

sua vida, da infância à senilidade. O profissional deve estar apto a perceber o 

estado emocional dos pacientes e atentar também para valorização da função 

e da estética, como sustentação da autoestima (SILVA; FERNANDES 2001).  

Em estudo intitulado “O significado psicológico da perda dos dentes em 

sujeitos adultos”, Wolf (1998) entrevistou profissionais de Odontologia e 

pacientes portadores de prótese ou de implante dentário. O estudo revelou que 



 

 

88

o paciente, quando busca recursos odontológicos para substituição de dentes 

perdidos, está também demandando a reconstituição de sua imagem pessoal e 

social. 

Resgatando-se a obra de Iida (1998), as definições de conforto, de modo 

geral, tendem a ressaltar aspectos relacionados à formação profissional e ao 

interesse daqueles que as formularam: um médico tende a enfatizar os 

aspectos fisiológicos; um psicólogo, os comportamentais; um engenheiro, o 

desempenho. Assim, é importante ressaltar que, sem uma clara compreensão 

de o que constitui conforto em situações específicas durante a prestação de 

serviços, os profissionais de Odontologia terão que continuar utilizando 

abordagens de erro e de acerto e agindo instintivamente. 

A constatação de que o conforto pode ter significados diferentes para 

pessoas diferentes (PINEAU, 1982; HAMILTON 1989) reforça a idéia de que há 

necessidade de investigações múltiplas com grupos específicos para se 

confrontarem as semelhanças e as divergências entre os resultados obtidos, 

com a finalidade de se construir referencial teórico que possa nortear o conforto 

odontológico em todas as suas áreas.  

Um indivíduo que estava envolvido com sua rotina diária, trabalhando, 

relacionando-se e engajado socialmente, dentro da sua “zona de conforto” 

(RICH; SMITH, 2000) defronta-se, de repente ou não, com uma necessidade 

física (dor de dente, incômodo físico) e/ou psicológica (vergonha, vaidade) de 

buscar o auxílio de um profissional de Odontologia. Nesta busca, terá de 

interagir,  física, social, psicológica e até espiritualmente em outro ambiente – 

ou seja, saindo da sua “zona de conforto”. Desta forma, torna-se importante o 

profissional de Odontologia compreender o fenômeno do conforto, em suas 

especificidades, dada a multiplicidade de situações em que ele pode ser 

relevante para o intercâmbio de um serviço, como, por exemplo, na atmosfera 

criada em clínicas odontológicas. 

 Neves et al. (1989) avaliaram indivíduos em uma cidade no sul do Brasil 

com vistas a identificar as diferenças entre as características de conforto em 

situações de saúde e de doença. Em situações de saúde, são relevantes as 

seguintes características de conforto: ter (bens materiais, saúde, força, comida, 
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oportunidades de lazer); fazer-se o que se deseja; viver de acordo com os 

próprios valores; segurança; ausência de perturbações; estar em paz; integrar 

mente-corpo; estar com outros (dar e receber carinho e amizade). Já em 

situações de doença, foram identificadas as seguintes características de 

conforto: ter acesso a comida e a tratamento médico; estar comendo, dormindo 

e caminhando; estar em paz; estar com pessoas amigas; sentir-se cuidado 

profissionalmente; sentir satisfação com o tratamento; sentir-se melhorando; 

ausência de perturbações (dor, doença); sentir posicionamento adequado do 

corpo. 

Aberastury (1982, apud WOLF, 1998) demonstrou que o nascimento dos 

dentes produz transtornos emocionais na criança. Outro autor, Giglio (1983), 

argumenta que os dentes passam a ser símbolos de força, de agressão, de 

independência e que perdê-los implica em insegurança e ansiedade. 

Segundo Marchini et al. (2001), vários autores relatam que a perda dos 

dentes é fator desencadeante de sentimentos de desamparo e diminuição da 

autoestima, e que na procura pela confecção de próteses, o paciente traz 

também a idéia de refazer sua imagem pessoal e social. Deste ponto de vista 

estético e social é que Brunetti, Montenegro e Manetta (1998) reforçam a 

importância psicológica da saúde do sistema mastigatório: a fala e as 

integrações social (aparência) e familiar (sorriso e o beijo). Ou seja, esta saúde 

psicológica fica comprometida quando não existem os dentes ou estes estão 

danificados.  

Rovaletti (1998) afirma que as transformações do corpo no domínio 

estético se orientam à reconstrução, seja tirando as imperfeições, seja 

melhorando os desgastes, as consequências da idade, a obesidade, a 

magreza, e até atenuando cicatrizes. O status social requer que cada um possa 

fazer frente a seu estado físico e apresentar um corpo digno do olhar do outro. 

O autor esclarece ainda, que é exigido de cirurgiões-plásticos que realizem em 

duas horas o que um psicoterapeuta levaria meses, até anos: proporcionar um 

bem-estar e restaurar a autoestima. Os profissionais que ignoram os fantasmas 

subjacentes da demanda reduzem a intervenção a um simples gesto técnico. 
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A Odontologia cada vez mais vem buscando por meio dos avanços 

tecnológicos, recursos que devolvam ao paciente a estética bucal. Para falar de 

estética bucal, é preciso entender que a boca faz parte da face e que, qualquer 

modificação nos dentes pode fazer com que sua expressão melhore e se 

adapte harmoniosamente ao conjunto, ou pelo contrário: piore (LOPES, 2000).  

Os efeitos na personalidade e nas atitudes em relação à aparência dental 

e à satisfação com sua condição dental têm sido bastante pesquisados. Por 

exemplo, se pacientes têm baixa autoestima, há uma tendência de serem mais 

críticos e dar mais importância aos seus dentes e a aparência bucal 

(GORDON, FRYER; NIESSEN, 1988). Os mesmos autores estudaram a 

relação da satisfação do paciente com sua situação dental atual e autoestima. 

O estudo foi feito com 168 sujeitos, divididos em três grupos. O primeiro, 

sujeitos com dentição natural, o segundo desdentados e usuários de próteses, 

e o terceiro, desdentados e não usuários de próteses. Os sujeitos eram 

questionados quanto à importância da aparência dental, função e conforto de 

acordo com a atual situação dental. O estudo concluiu haver uma correlação 

positiva entre autoestima com aparência dental e conforto, porém a aparência 

dental foi considerada menos importante que conforto e função.  
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CAPÍTULO III - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
3.1 TIPO DA PESQUISA 
 
  Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a 

taxionomia descrita por Vergara (1997). 

Inicialmente, trata-se de pesquisa de caráter qualitativo, abordagem 

entendida como indicada para o alcance do objetivo principal deste trabalho. 

Isso porque, de acordo com Flick (2002), o pesquisador se confronta 

diariamente com novos contextos e com novas perspectivas sociais, devido às 

rápidas mudanças sociais que vêm ocorrendo na atualidade. Lembrando-se 

que essa pesquisa procurará captar e analisar pontos de vista divergentes, a 

diversidade de discursos e de opiniões acerca do tema pesquisado, ela terá a 

interpretação do pesquisador como parte do processo de produção do 

conhecimento – embora sem procurar indicar causas nem estabelecer regras 

gerais para o fenômeno social pesquisado, conforme entende Flick (2002). A 

pesquisa qualitativa, nesse contexto, ganha dimensão: 

Por meio da pesquisa qualitativa, estudam-se os fenômenos em seus 
contextos naturais, buscando construir um sentido ou interpretá-los 
segundo a perspectiva daqueles que falam sobre ele, os 
pesquisados. Neste processo de pesquisa, enfatiza-se também a 
relação entre o pesquisador e o objeto do estudo e as peculiaridades 
e características que moldam o ambiente de pesquisa. (DENZIN; 
LINCOLN, 2000, p.49) 

 

Quanto aos fins, a presente pesquisa é exploratória e descritiva. No 

primeiro caso, porque, embora os temas abordados sejam relacionados ao 

Marketing de Serviços e mais especificamente voltados à fidelização e à 

confiança, que são temas extensamente estudados, o foco principal do estudo 

é o conforto psicológico nas relações interpessoais entre clientes-pacientes e 

dentistas - área de conhecimento onde se verificou haver escassos estudos. 

Vergara (2005, p. 47) cita que “a investigação exploratória, que não deve ser 

confundida com leitura exploratória, é realizada em área na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado”. Na mesma linha de raciocínio, Gil 

(2002, p. 41) afirma que “a pesquisa exploratória tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais 
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explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições.” 

Trata-se também de uma pesquisa descritiva, porque visa a descrever 

percepções, expectativas e sugestões dos pacientes-clientes em relação ao 

conforto psicológico percebidos em relação a seus dentistas: “A pesquisa 

descritiva expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua 

natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação.” (VERGARA, 2005, p. 47). Nesta 

mesma linha de raciocínio, Mattar (1999) destaca a conexão da pesquisa 

descritiva com o problema de pesquisa. Esse autor afirma que tal tipo de 

investigação deverá ser aplicado quando a finalidade do estudo for de três 

tipos: 1) descrever as características de grupos; 2) estimar a proporção de 

elementos que tenham determinadas características ou comportamentos 

dentro de uma população específica; e 3) descobrir ou verificar a existência de 

relação entre variáveis. 

Quanto aos meios, baseando-se em Vergara (2005) pode-se afirmar que 

foram utilizados dois recursos: a pesquisa de campo e a pesquisa bibliográfica. 

No caso da pesquisa de campo, justifica-se porque parte do trabalho foi 

realizado empiricamente com pacientes-clientes, selecionados em uma clínica 

odontológica específica, por meio de entrevistas em profundidade com roteiro 

do tipo semiestruturado, que foram gravadas para posterior tratamento e 

análise, durante as quais se aproveitou o ensejo para se observarem as 

reações dos entrevistados. De acordo com Vergara (2005, p. 47), “a pesquisa 

de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorreu ou ocorre 

um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo”. 

É importante também observar-se que, a fim de se obter indicação mais 

pontual da percepção geral de conforto por parte do grupo estudado, no que 

tange ao serviço odontológico que vinha recebendo, e para verificarem-se tanto 

sancionamentos quanto eventuais paradoxos nos raciocínios quando 

confrontado aos discursos verbais, paralelamente à entrevista foi solicitado o 

preenchimento de escala de sete pontos de diferencial semântico com rótulos 
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bipolares, composta por oito pares de adjetivos, inspirado no instrumento de 

Spake, Beatty, Brockman, Crutchfiled, (2003)2 (ver Apêndice I).  

Já no caso da pesquisa bibliográfica, seu uso justifica-se por ser meio 

barato e de fácil acesso à informação, devendo estar entre os primeiros 

procedimentos a serem utilizados em trabalhos acadêmicos (AAKER; KUMAR; 

DAY, 2004). Nesta dissertação, a busca bibliográfica foi primordial para a 

fundamentação teórico-metodológica, por meio da investigação sobre 

Marketing de Serviços em suas diversas especificidades, sobre fidelização e 

confiança dos clientes, e sobre o construto conforto psicológico aplicado ao 

Marketing. Segundo Vergara (2005, p. 48),  

... a pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido 
com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 
eletrônicas (pesquisa telematizada), isto é, material acessível ao 
público em geral. Fornece material analítico para qualquer outro tipo 
de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. 

 
Na pesquisa bibliográfica telematizada foi utilizado o acesso à internet 

para a obtenção de informações em diversas fontes de trabalhos acadêmicos 

(ou não) - dissertações, artigos e livros disponíveis em sites de organizações 

de ensino ou disponíveis na rede e para contatos por meio de e-mails. 

Ademais, dentre as principais vantagens da pesquisa bibliográfica- 

telematizada está o fato de “... permitir ao investigador a cobertura de uma 

gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente.” (GIL, 2002, p.45). 

 

3.2 SELEÇÃO DE SUJEITOS 

 

Tanto a seleção de sujeitos quanto a realização das entrevistas 

ocorreram na clínica odontológica particular Odontoplan, situada no bairro do 

Engenho Novo, no município do Rio de Janeiro. 

Foram selecionados 12 pacientes. Este número derivou da apreciação 

do trabalho de Altaf (2009), que apresenta paralelos com a presente, onde ela 

                                                 
2
 Muito embora o foco destes autores tenha sido o tratamento posterior iminentemente 

quantitativo dos dados. 
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diz que Eisenhardt (1989) entende que o número ideal de entrevistados nesse 

caso é de quatro a 10:  

... menos de quatro pode implicar resultados distorcidos pelo pequeno 
tamanho do conjunto; mais de 10 também pode implicar vieses, tendo 
em vista a elevada complexidade trazida pela análise de entrevistas 
em profundidade (ALTAF 2009, p. 92).  

 
Também consoante com Altaf (2009), esta pesquisa entendeu que a 

adição de dois elementos ao grupo sugerido em um máximo de 10 foi vista 

como não capaz de implicar vieses, dada a relativa pequenez do acréscimo, 

além de ter sido vista como forte enriquecedora dos resultados qualitativos, à 

medida que as entrevistas eram realizadas. 

Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de 12 entrevistados 

foi considerada adequada tendo em vista que se observou que, neste ponto, 

chegara-se à chamada saturação teórica – ponto a partir do qual os discursos  

tenham passado a se repetir, não mais gerando nenhum novo insight relevante, 

conforme Glaser e Strauss (1967). 

A escolha dos pacientes-clientes se deu por meio da análise de seus 

prontuários, conforme se apresentavam as seguintes características: 

a) Que estivessem em tratamento com um dos dois odontólogos, clínicos 

gerais, pertencentes ao quadro de odontólogos da clínica, doravante 

denominados de odontólogo A e odontólogo B. Isso se deveu a serem 

estes os únicos profissionais que atuam como clínicos gerais na clínica 

pesquisada.  

b) Que estivessem em tratamento em uma ou mais áreas da Odontologia e 

que o trabalho seja orçado e executado por um mesmo profissional 

dentista (odontólogo A ou odontólogo B) e que este tratamento não 

tenha duração menor que seis consultas.  Tratamentos mais longos, 

normalmente geram maior expectativa nos pacientes-clientes. Ressalte-

se, porém, que as pessoas selecionadas não necessariamente estavam 

sendo todas atendidas pelo mesmo único profissional.  
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c) Que estivessem em tratamento pela primeira vez na clínica, e que esse 

tratamento fosse sua primeira interface com o dentista executor do 

serviço. Isto se deve à maior sensibilidade que esta condição deveria 

implicar à avaliação do relacionamento interpessoal e à consequente 

eventual intenção de recompra do paciente-cliente. 

d) Que estivessem pelo menos em sua terceira visita ao consultório para 

prosseguir no tratamento designado. Nesta condição partiu-se do 

princípio de que o paciente-cliente já teria tido suficientes contatos 

interpessoais com o odontólogo prestador do serviço para ter formado 

opinião sobre o profissional. 

3.3  COLETA, TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

A pesquisa dessa dissertação apoiou-se em entrevistas em 

profundidade com roteiro do tipo semiestruturado, gravadas para posteriores 

tratamento e análise, e na utilização de formulário inspirado no instrumento de 

Spake, Beatty, Brockman, Crutchfiled, (2003)3 (ver Apêndice I).  

A pesquisa foi dividida em duas fases: um experimento de aplicação e a 

aplicação definitiva. O primeiro foi realizado junto a dois pacientes que se 

enquadravam nas qualificações apontadas no item 3.2. (Seleção de sujeitos), a 

fim de se observar a eventual necessidade de aperfeiçoamentos no formulário 

e na forma de encaminhamento das entrevistas.  

Em seguida, procedeu-se às entrevistas definitivas, que se compuseram 

de: 

1) A caracterização pessoal do entrevistado, constando de faixas etária 

e de renda, e do nível de escolaridade, obtidas nas respostas a três perguntas 

constantes no formulário. Com esta iniciativa, pretendeu-se ter um zoom nos 

perfis dos respondentes, que pudessem subsidiar a interpretação dos 

resultados; 

                                                 
3
 Muito embora o foco destes autores tenha sido o tratamento posterior iminentemente 

quantitativo dos dados. 
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2) Uma conversa livre, visando à verificação da percepção de conforto 

das pacientes-clientes, e que contou com o apoio de seis perguntas específicas 

a esta percepção, constantes no formulário.  A técnica da entrevista, segundo 

Aaker, Kumar e Day (2004), consegue explorar em detalhes o assunto-objeto 

da pesquisa. Isto porque ela não se restringe a este conjunto específico de 

perguntas pré-determinadas, permitindo ao pesquisador criar perguntas, 

investigar melhor as respostas que aparentam ser mais relevantes e catalogar 

as informações que lhe pareçam melhores. Entretanto, o entrevistador tem de 

seguir uma regra: não deve tentar conscientemente afetar o conteúdo das 

respostas dadas pelo respondente, que deve sentir-se livre para responder às 

diversas questões da investigação (AAKER; KUMAR; DAY, 2004). A realização 

de tais entrevistas serviu também para a captura, e para sua aplicação nos 

resultados finais da pesquisa, de pormenores do comportamento dos 

entrevistados – por exemplo, através da leitura de sua linguagem corporal – 

que, não raro, espelham posicionamentos sem que haja uma comunicação 

verbal formal; e 

3) Ao longo das entrevistas, foi preenchido formulário contendo uma 

escala de sete pontos de diferencial semântico com rótulos bipolares, e de 

dimensão avaliativa, contendo oito pares de adjetivos. O resultado conjunto 

destas marcações foi analisado em nível de estatística descritiva, calculando-

se a distribuição percentual das respostas dos 12 entrevistados a cada par de 

adjetivos. No caso, é conveniente ressaltar que essa distribuição percentual 

dos adjetivos teve, como objetivo, tão somente facilitar a visualização das 

tendências de aglomeração das respostas, relativamente aos intervalos de sete 

pontos, tendo em vista reconhecer-se a reduzida representatividade de valores 

percentuais quando referidos ao total de não mais do que uma dúzia de 

respostas.  

4) Ao final, com o objetivo de se avaliar a capacidade de o conforto 

psicológico influenciar a tendência à fidelização do cliente, foi perguntado aos 

entrevistados, no caso de eles necessitarem fazer novos tratamentos 

odontológicos futuramente, se fariam questão de retornar ao mesmo dentista 

que o(a) tratara naquele dia, ou se ele preferiria optar por outros profissionais. 
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Em relação à forma de execução das entrevistas desta pesquisa, isso 

ocorreu na própria clínica onde os pacientes-clientes selecionados foram 

abordados e convidados a delas participarem. Após aceitarem, eram 

conduzidos à uma sala reservada para este fim, onde as entrevistas foram 

realizadas e gravadas, e a escala de diferencial semântico  preenchida.  

Feito isto, seguiu-se ao tratamento das informações obtidas. No caso 

das entrevistas, elas foram transcritas. No caso da aplicação do formulário, as 

respostas de todos os entrevistados à escala de diferencial semântico foram 

tabuladas em planilha Excel, de forma a se construir tabela que facilitasse a 

visualização da forma como ocorreram as respectivas interpretações.  

Em seguida, passou-se à análise das informações obtidas ao longo de 

todo o processo.  

No caso das transcrições das entrevistas, foi usada a técnica da análise 

de discurso. De acordo com Gil (2002),  

Uma análise de discurso é uma leitura cuidadosa, próxima, que 
caminha entre o texto e o contexto, para examinar o conteúdo, 
organização e funções do discurso. Em uma análise final, a 
análise de discurso é uma interpretação, fundamentada em uma 
argumentação detalhada e uma atenção cuidadosa ao material 
que está sendo estudado. 

            Essa técnica enfatiza o que é significativo e relevante no texto, sem 

necessariamente ser frequente. Focaliza a identificação de peculiaridades e as 

relações entre elementos, admitindo, portanto, a análise sob subjetividades 

(VERGARA, 2005). Por isto mesmo, Richardson (1999, p. 223) destaca que a 

análise de discurso “... é um conjunto de instrumentos metodológicos cada dia 

mais aperfeiçoados que se aplicam a discursos diversos”. Para esse autor, a 

análise de discurso se destina a materiais qualitativos e, por ter caráter 

científico, deve ser rigorosa e precisa, ajudando na compreensão de uma fala, 

analisando-lhe e categorizando-lhe os momentos cruciais. 

Segundo Maingueneau (1998, p. 43) uma das principais vantagens da 

utilização da análise de discurso é a possibilidade de interpretação não apenas 

do que é dito, explicitado, mas sobretudo da ideologia por trás dos discursos, 

entendendo-se o que não está necessariamente explícito. Carrieri (2001) 
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assevera que os discursos estão relacionados a uma ideologia, a uma 

determinada forma de enxergar o mundo, que, em geral, diz o modo como os 

indivíduos devem - ou não - agir. Portanto, devem ser vistos como uma rede de 

relações na qual o indivíduo está inserido. Fiorin (2003, apud ALTAF, 2009) 

acrescenta que é pelo e no discurso que se manifestam coerções ideológicas 

sobrepostas à linguagem. 

Para a análise dos discursos, foi utilizado um mix das técnicas 

apontadas por Daymon e Holloway (2004), na busca por tipologias de 

expressão que caracterizem as opiniões dos entrevistados, avaliando-se-lhes o 

grau de diversidade: 

1) Foco nos segmentos estendidos da linguagem: refere-se a uma 

busca por palavras-chave, por temas, por questões e por padrões, 

com foco mais voltado para extratos completos de linguagem, que 

habilitem à identificação de repertórios interpretativos, por meio de 

uma forte sensibilidade quanto à forma como os argumentos são 

construídos, prestando-se atenção ao contexto; 

2) Identificação dos repertórios interpretativos: remete às crenças 

que guiam e que influenciam escritores e depoentes. Esta 

identificação remete à observação de regularidades e de variações 

na linguagem utilizada; 

3) Sensibilidade às formas de construção dos argumentos: refere-se 

à identificação de sequências descritivas e das maneiras como são 

construídas, indicando o pensamento e os valores atrás daquilo que 

as pessoas estão dizendo; e 

4) Atenção ao contexto: refere-se a características tais como as 

relações de poder entre os participantes (derivadas de expertise, de 

senioridade ou de gênero, por exemplo) ou ao tipo de ocasião onde a 

linguagem é usada (por exemplo, um encontro com clientes, um 

evento político ou uma entrevista).  
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Já no caso das respostas à escala de diferencial semântico, sua 

tabulação foi confrontada com os discursos. Isto serviu para apontar tanto 

sancionamentos quanto eventuais paradoxos nos raciocínios quando 

confrontados aos discursos verbais. Ressalte-se que estes eventuais 

paradoxos deverão, sempre, ser entendidos não como uma invalidação da 

pesquisa, mas, antes, como evento em linha com a capacidade do ser humano 

de ser contraditório, sem que isto invalide seus princípios.  

Em outras palavras, adotou-se a abordagem fenomenológica na 

interpretação dos resultados, na medida em que este recurso auxilia a resolver 

as dificuldades e limitações impostas pela análise de discurso: “A 

fenomenologia ajuda a colocarmo-nos no lugar das outras pessoas e a 

entendermos por que eles experimentam a vida do seu jeito” (DAYMON; 

HOLLOWAY, 2004, p. 146). Como coloca Malhotra (2007, p. 268),  

Os dados resultantes da aplicação da escala geralmente são 
avaliados por uma análise de perfil. ... os valores médios ou 
medianos em cada escala de pontuação são calculados e 
comparados por meio de gráficos ou de análise estatística, o 
que ajuda a determinar diferenças e semelhanças globais entre 
os objetos. 

 

3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

  Segundo Vergara (2005, p.61), “todo método tem possibilidades e 

limitações”. 

  Uma das limitações do método qualitativo advém de uma de suas 

características mais marcantes: a flexibilidade que o pesquisador possui. Logo, 

de acordo com a visão deste, podem-se conseguir variadas respostas para um 

mesmo fenômeno. Ademais, o entrevistador deve estar preparado para lidar 

com eventuais reações dos entrevistados – por exemplo, desconforto ao serem 

inquiridos sobre um tema que não lhes agrade, ou incompreensão sobre aquilo 

que lhes é perguntado.  

Esta metodologia requer tempo disponível e grande zelo em todas as 

suas fases - desde o planejamento, passando pela coleta e análise dos dados - 

para diminuir o grau de dificuldade de execução e os efeitos dos vieses (GIL, 

2002). 
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Michel (2009, p. 68) ressalta também que as limitações da entrevistas 

remetem a  

... dificuldade de expressão ou comunicação de ambas as 
partes, incompreensão, pelo informante do significado das 
perguntas levando a uma falsa interpretação, possibilidade de 
o entrevistador influenciar, consciente ou não, o entrevistado ... 

  Segundo Aaker, Kumar e Day (2004),é possível que a análise de 

discurso nem sempre consiga captar aspectos relevantes que, às vezes, não 

são explicitamente mostrados, mas que estão inseridos nos depoimentos dos 

entrevistados. Esses também podem oferecer respostas não verídicas, devido 

à falta de confiança no entrevistador ou por motivos pessoais conscientes ou 

inconscientes. 

Daymon e Holloway (2004) citam outra limitação inerente à análise de 

discursos: a maioria dos estudos apoiados nesta técnica se baseia em uma 

premissa social construcionista, que parte do princípio de que a comunicação 

cria a realidade – ou seja, literalmente daríamos vida à nossa realidade por 

meio do discurso. Para eles, esta visão é passível de críticas, na medida em 

que este caso de “não realismo” desconsidera objetos ou mecanismos 

materiais e sociais pré-existentes que agem independentemente da linguagem, 

influenciando quando e como o discurso ocorre. 

Os mesmos autores lembram que a análise de discurso é método 

analítico difícil e demorado, na medida em que depende de uma leitura crítica 

de textos. Assim, o pesquisador necessita de tempo para colocar-se à margem 

do texto, e questionar suas assunções.  

  Finalmente, os resultados obtidos com esta pesquisa não devem ser 

projetados para outros grupos, visto que as informações conseguidas não se 

propõem a ser representativas. 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

O perfil dos pacientes-clientes entrevistados, no que tange a gênero, 

faixa etária, nível de escolaridade e renda familiar, assim como a designação 

do profissional encarregado do atendimento, encontram-se na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Faixa etária, escolaridade e renda familiar dos entrevistados, e 
designação do profissional responsável pelo tratamento em curso 

 
* Informada renda da paciente agregada à de seu pai, em cuja casa declarou morar. 
Fonte: Pesquisa da dissertação 
 

Ali se observa que os sujeitos selecionados dividiram-se em metade 

homens e metade mulheres, além de ter havido distribuição relativamente 

equilibrada quanto às faixas etárias: três pessoas na primeira faixa, três na 

segunda, quatro na terceira e duas pessoas na quarta faixa. Vale ressaltar que 

estas regularidades não foram intencionais, tendo derivado da disponibilidade 

dos pacientes que se enquadravam nas especificidades que se desejavam. 

Percebe-se que tanto a escolaridade quanto a renda familiar dos pacientes 

está distribuída irregularmente entre eles. 

Passando-se aos resultados da aplicação da escala de diferencial 

semântico com rótulos bipolares, vale relembrar que: 

1) o objetivo desta avaliação foi duplo:  

a) obter uma indicação mais pontual da percepção geral de 

conforto por parte do grupo estudado no que tange ao serviço 

odontológico que vinha recebendo;  
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b) confrontar sua tabulação com os discursos, de forma a apontar 

tanto sancionamentos quanto eventuais paradoxos nos raciocínios 

quando confrontados aos discursos verbais.  

2) Foi realizada análise estatística descritiva das respostas dos 12 

entrevistados, calculando-se sua distribuição percentual a cada par de 

adjetivos (ver Tabela 34), o que visou tão somente a facilitar a noção de 

aglomeração, conforme explicitado no item 3.3. 

 

Tabela 3 – Distribuição percentual das marcações dos entrevistados na escala semântica 
de adjetivos bipolares 

 
Fonte: Pesquisa da dissertação 

 

Segue-se a verificação desses resultados em conjunto com a análise 

dos discursos. 

Inicialmente, houve clara tendência de as marcações, no caso de todos 

os pares, posicionarem-se mais próximas dos adjetivos positivos. Ou seja, de 

uma forma geral, as pessoas manifestaram-se mais positivamente do que 

negativamente, quando convidadas a marcar suas opiniões na escala, e 

quando perguntadas sobre o modo como se sentiam no caso do seu 

relacionamento com o dentista e do tratamento que vinham recebendo.  

Essa tendência à positividade foi mais aguda no caso do par “seguro-

inseguro”, com 100% das observações situando-se nos dois níveis mais 

próximos de “seguro”. De fato, observou-se nas entrevistas que este 

sentimento, por parte dos pacientes, comumente advém da forma como ele se 

sente a partir do momento em que a interface com o profissional que o está 

atendendo o faz perceber que este último domina os procedimentos. Ficou 

                                                 
4 Observe-se que a Tabela 3 teve seu formato alterado em relação àquele apresentado aos entrevistados. Isso porque, 
no caso desse último, conforme explicitado no Apêndice I, a formatação seguiu a sugestão de Malhotra (2007), tendo-
se alterado o posicionamento do adjetivo negativo ou positivo sempre à direita ou à esquerda da escala, de forma a se 
controlar a tendência de alguns respondentes, especialmente os que têm atitudes muito positivas ou muito negativas, a 
assinalarem um dos dois extremos, direito ou esquerdo, sem ler os rótulos. Já no caso da Tabela 2, os 
posicionamentos (positivo e negativo) foram agrupados nas colunas, com fins de facilitação do entendimento dos 
resultados da pesquisa. 
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muito claro nas entrevistas que a qualidade percebida do profissional é muito 

valorizada, fenômeno que pode ter vários motivos.  

Um deles pode, por exemplo, advir da insegurança do próprio paciente, 

na medida em que se trata de procedimento extremamente técnico de uma 

área considerada tão nobre quanto complexa para a maioria dos leigos – a 

biomédica. Ou seja, o paciente se vê impotente frente a um procedimento 

sobre o qual não detém nenhum controle, estando completamente “à mercê” do 

dentista.  

Ademais, é possível que os pacientes se ressintam de temor 

remanescente de um tratamento mal feito, com todos os ônus estéticos ou de 

desconforto (dor) daí advindos.  

Algumas passagens das entrevistas servem para confirmar essas 

percepções: 

“Eu confio na capacidade profissional dele, por isso me sinto 
seguro....” (Entrevistado 10) 

“Tenho medo de dentista há muito tempo, não sei de onde vem ... ele 
me transmite bastante segurança ... confio nele...” (Entrevistado 1) 

“Ele conversa bastante sobre o que utilizou e o que vai utilizar no 
tratamento, isso me deixa tranquila, confortável.” (Entrevistada 9) 

Vale notar, aqui, o paralelismo deste fenômeno com aquilo que prega a 

teoria do Marketing de Serviços, quanto esta coloca que os serviços, segundo 

o princípio da intangibilidade proposta por Hoffman e Bateson (2006), não 

podem ser observados, provados, apalpados, ouvidos ou cheirados antes de 

serem adquiridos. Assim, o paciente de um odontólogo não poderá saber como 

será o resultado antes que o processo de prestação de serviço termine. Como 

os serviços são intangíveis, os pacientes normalmente procuram algum 

indicador que possam auxiliá-los a entenderem a natureza da experiência do 

serviço. Então, para diminuir as incertezas, o dentista pode oferecer uma 

representação tangível que comunique os prováveis resultados a serem 

obtidos. Por isso mesmo, cabe mostrar alguns trechos de discursos sobre de 

onde advêm esses indicadores que transmitem essa percepção de segurança, 

mostrando, assim, que cada paciente possui uma motivação diferente para tal: 

a) derivada de algo muito pontual, como diploma de curso superior e 

tempo de experiência: 
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“Eu confio na capacidade profissional dele, por isso me sinto seguro 
...” (Entrevistado 10) 

“Para mim se o profissional é formado na faculdade é 100% 
confiável.” (Entrevistado 10) 

“...sua experiência de profissão e tempo de formado me deixam 
seguro.” (Entrevistado 8) 

b) derivada da personalidade do dentista: 

“Me sinto seguro... Ele é bem carismático e me tranquiliza... ” 
(Entrevistado 3) 

c) derivada do ambiente criado pelo profissional: 

“Ele conversa e brinca e eu acho isso legal. Ele é amigo, bem 
transparente, sincero, fala a verdade ... é 100% confiável ... me sinto 
segura, pois ele se mostra muito interessado e preocupado comigo ... 
ele me deixou tanquila.” (Entrevistada 7) 

 

Outros três adjetivos bem posicionados em relação à percepção dos 

clientes foram “sem preocupações”, “tranquilo” e “pacífico”, todos com 92% das 

menções situando-se nos dois níveis mais próximos deles, e com 8% 

aproximando-se do meio da escala.  

De fato, várias foram as menções ao sentimento de tranquilidade, à 

ausência de preocupações e à sensação de ausência de conflito quando do 

tratamento dentário. Os motivos para tanto situaram-se em níveis variados. 

Para alguns pacientes, remetiam à confiança que o profissional lhes passava, 

ao mesmo tempo em que sentiam a empatia desse último para com o 

comportamento temeroso do paciente, preocupando-se em aliviar a tensão 

inicial. Isto está de acordo com Spake, Beatty, Brockman e Crutchfiled, (2003) 

que afirmam poder o conforto ser aumentado, durante as interações sociais, 

utilizando-se estratégias para seu aumento, tais como empatia, humor e 

vínculo social: 

“Ele espera que eu me acalme para poder iniciar o trabalho dele...” 
(Entrevistada 2) 

“... ele é agradável, sabe conversar, é muito espontâneo, isso me 
deixa à vontade.” (Entrevistado 10) 

“... ele me deixa sempre relaxado com conversas e bate-papos que 
descontraem o ambiente ...”. (Entrevistado 1) 

 



 

 

105

Por outro lado, conforme dito anteriormente, 8% das marcações 

(correspondentes a um dos 12 entrevistados) no caso dos adjetivos 

“preocupante/sem preocupações”, “turbulento/tranquilo” e “conflituoso/pacífico” 

aproximaram-se do ponto central da escala, indicando neutralidade. Observou-

se, porém, que apenas um dos 12 entrevistados demonstrou plena coerência 

entre seu discurso e sua opção por esta marcação, referida especificamente ao 

par “preocupante/sem preocupações”: 

“Sinto uma certa preocupação, porque ele atende o celular durante o 
tratamento e isso é igual a dirigir falando ao celular, pode causar 
acidentes [...]  ele sai da sala muitas vezes e tem conversas paralelas 
durante o tratamento. Isso me incomoda, a pessoa que lida com ser 
humano tem que estar totalmente focado no que está fazendo para 
não cometer erros, por isso eu confio uns 80% nele.” (Entrevistado 3) 

 

Por outro lado, as marcações próximas à neutralidade para os pares 

“turbulento/tranquilo” e “conflituoso/pacífico” partiram ambas da entrevistada 2, 

embora esta indicação de um certo afastamento da tranquilidade e da paz total 

não tenha sido suportado pelo seu discurso deste paciente - ou seja, 

paradoxalmente não suportando suas opiniões expressas na escala: 

 “Eu tenho um bom relacionamento com ele ... Porque no tempo que 
venho fazendo tratamento, nunca fiquei com um pé atrás com ele. Se 
eu tiver qualquer problema depois de sair do consultório, é só ligar 
para ele ou voltar no outro dia... ele conversa bastante e descontrai o 
ambiente” (Entrevistada 2)  

 

É importante frisar que muitos dos entrevistados referiram-se à 

confiança como elemento-chave do seu relacionamento com o dentista, com a 

palavra sendo repetida à exaustão nas entrevistas a cada vez que os pacientes 

eram questionados sobre o porquê de manterem seus tratamentos na clínica.  

 Em outras palavras, a confiança foi o atributo mais importante declarado 

pelos entrevistados na formação da fidelização, o que ratifica Garbarino e 

Johnson (1999), que concluíram que, para os clientes relacionais, os grandes 

responsáveis pelas intenções futuras são a confiança e comprometimento. 

Ratificando ainda mais essa idéia, Dick e Basu (1994, p.108) afirmam que 

"Confiança no provedor de serviço é frequentemente a chave para lealdade". 
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 No caso da pesquisa desta dissertação, as interpretações quanto a este 

atributo apresentaram diversas matizes, tendo-se identificado nove delas: 

a) A confiança pode ser cega:  

“... se ele chegar para mim e disser que tem de arrancar o dente, eu 
não vou contestar, pois acredito que ele faz o que é melhor para 
mim.” (Entrevistado 6) 

b) A confiança se constrói no primeiro encontro: 

“Na primeira vez que fui atendido me senti bem, pois ele me passou 
confiança. O serviço ficou bom, não tinha nada para reclamar, achei-o 
competente pois eu também gosto de fazer tudo bem feito no meu 
trabalho.” (Entrevistado 11) 

“Confio nele, principalmente porque o primeiro trabalho que ele faz 
ficou muito bom e não deu problema.” (Entrevistada 2) 

c) A confiança depende do cumprimento das promessas: 

“Confiança para mim é ter um serviço bem feito, não ser enganada.” 
(entrevistada 7) 

“... ele faz o que é certo e sempre cumpre o que promete...” 
(Entrevistada 4) 

d) A confiança advém da detenção de um diploma e do tempo de 

experiência: 

“Para mim se o profissional é formado na faculdade é 100% 
confiável.” (Entrevistado 10) 

“Não fico tenso, pois confio no dentista, sua experiência de profissão 
e tempo de formado me deixa seguro.” (entrevistado 8) 

 

e) A confiança se constrói a partir de comportamento que não seja frio, 

técnico, mas que beire a amizade: 

“Acho ele legal, de confiança, amigo ... se preocupa com meu bem 
estar ...” (Entrevistada 4) 

f) A confiança se desenvolve a partir da capacidade do profissional em 

criar um ambiente descontraído, sem sobressaltos, onde o paciente se sente à 

vontade: 

“Quando entramos no consultório pela primeira vez ... ele conversou, 
bateu papo, brincou e rimos muito, só depois começou a mexer, de 
certa forma, isto me transmitiu confiança no dentista. (Entrevistada 7) 

“Eu confio que ele faz o que é certo, ele me trata e conversa com 
educação e calma, gerando confiança.” (Entrevistado 3) 

“Ele me deixa sempre à vontade para levantar a mão e interromper o 
procedimento”. (Entrevistado 1) 
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“Se necessário reclamo sem constrangimento e todas as vezes que 
reclamei ele fez o que pedi .... ele me pergunta sobre como estou me 
sentindo, se estou satisfeita.” (Entrevistada 9) 

 

 g) A confiança pode se fundamentar na recuperação da auto-estima, 

elemento de suma importância em se tratando de tratamentos 

odontológicos. Para Lopes (2000), é preciso entender que a boca faz parte 

da face e que, qualquer modificação nos dentes pode fazer com que sua 

expressão melhore e se adapte harmoniosamente ao conjunto, ou, pelo 

contrário, que piore. Já segundo Marchini et al. (2001), vários autores 

relatam que a perda dos dentes é fator desencadeante de sentimentos de 

desamparo e de diminuição da auto-estima, e que, na procura pela 

confecção de próteses, o paciente traz também a idéia de refazer sua 

imagem pessoal e social:  

“A mudança radical no meu visual logo na primeira consulta foi 
determinante para que eu continuasse voltando, isso melhorou minha 
auto-estima e assim me senti mais segura para continuar com o 
tratamento.” (Entrevistada 5)  

“Cheguei sem dois dentes anteriores perdidos num acidente, e ele 
colocou uma ponte fixa provisória na hora, aliviando a minha angústia 
de ficar sem dente.” (Entrevistada 2) 

“Tive uma mudança radical no meu visual ... e melhorou minha auto-
estima, o que foi primordial para que eu continuasse tratando com 
ele.” (Entrevistada 9) 

 

h) A confiança advém de uma referência positiva: 

“Parte da minha confiança veio do fato dele já ter atendido pessoas 
da minha família e elas terem me indicado ele.” (Entrevistada 12) 

i) A confiança é condescendente: 

“Fico despreocupado, pois acredito na habilidade do profissional em 
fazer as coisas corretamente, apesar de, às vezes, ele deixar a 
desejar no acabamento.” (Entrevistado 8) 

 

Estas colocações variadas a respeito da confiança encontram respaldo 

na teoria do Marketing de Serviços, dadas as características da intangibilidade, 

da heterogeneidade e da inseparabilidade que caracterizam os serviços. De 

acordo com Hoffman e Bateson (2006), o paciente percebe e avalia o 
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odontólogo e o serviço que este presta, como um todo, de acordo com suas 

necessidades, seus valores e suas crenças, formando assim a qualidade 

percebida pelo cliente. 

 Outro suporte teórico aos resultados desta pesquisa provém de Zeithaml 

e Bitner (2003), para quem a avaliação de bens e de serviços se situa em um 

continuum onde se tem desde a alta concentração de atributos de procura – 

característica de bens físicos – até a alta concentração de atributos de 

credibilidade, característica dos serviços (ver Figura 10). Para as autoras, os 

serviços com maior concentração de atributos de credibilidade, tais como os 

serviços odontológicos, são os mais difíceis de serem avaliados, o que valida a 

referência exaustiva dos pacientes-clientes entrevistados quanto à importância 

da confiança na sua relação com o dentista.  

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

  

Figura 10 - Continuun de Avaliação de Diferentes Tipos de Produtos e Serviços 

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003) 

  As duas condições necessárias para o desenvolvimento da confiança, 

segundo Rousseau, Sitkin, Burt e Camerer (1998), que são risco e 

interdependência, estão bem latentes no relacionamento entre  odontólogo e 

paciente. No caso dos riscos, há a possibilidade de sentir dor, de perder a 

função mastigatória ou de exposição pública sem estar esteticamente 
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adequado. Sendo assim, os pacientes dependem do odontólogo para atingirem 

seus objetivos e, igualmente, os odontólogos precisam da colaboração dos 

pacientes para alcançarem os seus objetivos, estabelecendo uma relação de 

interdependência, onde a confiança se faz necessária. 

 A afeição serve como base para a confiança mútua entre as partes e 

pode criar uma ligação pessoal, reforçando os elos econômicos ao longo do 

tempo. Neste sentido, a afeição pode ser entendida como um poderoso fator de 

motivação humana, relacionado ao desenvolvimento e à manutenção de 

relacionamentos. Assim, transforma-se na força direcionadora do 

relacionamento e da consolidação da confiança entre as partes, uma vez que 

níveis elevados de afeição podem levar a níveis igualmente elevados de 

confiança (NICHOLSON; COMPEAU; SETHI, 2001).  

Considerando, nos serviços odontológicos, o envolvimento emocional 

que existe entre as partes, devido ao contato íntimo corporal (boca) e a tensão 

provocada pelo medo de sentir dor, confiar no prestador de serviços e em seu 

pessoal torna-se fundamental. Igualmente, a necessidade de confiança aplica-

se em serviços nos quais o risco relativo ao seu desempenho final seja alto, 

como ocorre no caso da Odontologia, em suas áreas da estética e da 

funcionalidade mastigatória.  

  Também é importante salientar que alguns entrevistados reforçaram a 

questão financeira como determinante para a ausência de preocupações: 

“O preço e as condições de pagamento oferecidas são os itens mais 

importantes para que eu continue voltando, pois minha situação 

financeira não está muito boa”. (Entrevistado 8) 

“Quando eu estava sem dinheiro ele marcou para colocar o bloco na 

outra semana em que eu iria ter dinheiro.” (Entrevistada 7) 

Tal fato não surpreende, já que a Odontoplan constitui-se em clínica 

odontológica voltada mormente para o segmento conhecido como popular, 

observando-se que a renda familiar mensal dos entrevistados pode chegar a 

tão somente R$ 510,00.  
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Ademais, isso reforça o fato de que tenha sido comprovado  

academicamente (ZEITHAML; BITNER, 2003) que o preço tem sido um dos 

principais fatores determinantes para a escolha do comprador, principalmente 

nos países mais pobres e entre os grupos igualmente mais pobres. Segundo 

Moreira (1992), o verdadeiro preço a ser cobrado deve representar o valor para 

o cliente e não uma simples equação de custos.  

 Assim, o preço de um produto ou de um serviço pode representar dois 

diferentes papéis em um processo de compra: é a medida do sacrifício que 

deverá ser feito para a aquisição, e poderá ser a medida da qualidade daquilo 

que foi comprado, influenciando a percepção do consumidor. Desta forma, se a 

utilidade da qualidade for maior, então haverá uma percepção positiva de valor. 

Se, no entanto, a utilidade do sacrifício for maior, então haverá uma percepção 

negativa de valor. E, quanto mais positiva a percepção de valor do comprador, 

maior será sua intenção de compra (MONROE; KENT; KRISHNAN, 1985). 

 Segundo Zeithaml e Bitner (2003), os clientes de serviços 

frequentemente utilizam-se do preço como indicador de qualidade, 

principalmente quando outros indicadores – tangíveis, referências pessoais - 

não estão disponíveis. A esse respeito, vale notar que, no caso do Entrevistado 

8, o fator financeiro é importante devido à sua situação financeira atual, mas 

que isso não impede que o nível de qualidade percebido seja inferior ao 

desejado: 

 “Acredito que o material utilizado não deva ser de muito boa 
qualidade devido aos preços populares cobrados” (Entrevistado 8).  

 

Porém, quando perguntado por que continua voltando no mesmo 

profissional dentista, sabendo que existem, nas proximidades do local, outras 

clínicas com melhor acesso e com preços menores, o paciente respondeu que 

a confiança que já tinha adquirido no profissional era fundamental para seu 

retorno. Verificou-se, assim, que a confiança adquirida no odontólogo diminui a 

sensibilidade ao preço. 

Neste particular, cabe lembrar que a teoria do Marketing coloca que o 

preço é um estímulo de Marketing, e que deve estar adequado à situação 
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competitiva do mercado e em sintonia com as percepções de valor dos 

consumidores (KOTLER; ARMSTRONG, 1999).   

 Ainda no que tange à percepção de valor por parte dos clientes, não 

raro observou-se que estes se mostraram sensibilizados pela empatia 

demonstrada pelo profissional quanto à questão financeira. Ficou evidente que 

a forma de o profissional atuar para que a percepção do cliente seja positiva a 

seu respeito ultrapassa sua capacidade enquanto profissional da Odontologia: 

“Achei legal ele dividir o tratamento por partes, me deixando pagar 
uma parte e depois ir pagando as outras que faltam.” (Entrevistada 7) 

 “O doutor me orientou quanto ao tratamento que era mais necessário 
a ser realizado de imediato e o que poderia esperar mais um pouco, 
aliviando aquela pressão financeira que vem quando ele mostra o 
valor total do tratamento.” (Entrevistada 2) 

“Quando eu estava sem dinheiro ele marcou para colocar o bloco na 
outra semana em que eu iria ter dinheiro” (Entrevistada 7) 

Sentiu-se também o peso que esta sensibilização à questão financeira 

pode ter em se tratando de situação de fragilização do cliente submetido a dor 

física e à premência do atendimento de que necessita:  

“Ele focou primeiro em resolver o problema da minha dor, e não ficou 
preocupado em falar de dinheiro.” (Entrevistado 6) 

 

Por outro lado, é importante salientar que alguns entrevistados da 

presente pesquisa que citaram preço em suas entrevistas colocaram 

explicitamente que este fator não é o único determinante e nem o mais 

importante para sua escolha do profissional de Odontologia ou da clínica onde 

esse trabalha. Este achado corrobora com Zeithaml e Bitner (2003), os quais 

afirmam que os profissionais de serviços podem e devem usar variáveis 

adicionais para se comunicarem com seus clientes e para satisfazê-los -  

entrando assim no composto de Marketing expandido para serviços, que além 

dos tradicionais quatro Ps (preço, praça, produto e promoção), inclui pessoas, 

evidências físicas e processos.  

Na esteira desta percepção, foram identificados outros elementos, além 

dos citados anteriormente, que teriam tido peso nas escolhas dos pacientes-

clientes entrevistados: 
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a) a “boa impressão” causada pelo dentista, remetendo à qualidade do 

trabalho executado: 

“Na primeira vez eu vim pelo preço, mas eu voltei pelo tratamento 
pessoal que recebi e pelo bom trabalho realizado, o que me causou 
uma boa impressão”. (Entrevistado 11)  

“No meu dentista anterior paguei caro e não adiantou nada.” 
(Entrevistada 5) 

“O preço acessível influencia para que eu volte, mas não é o principal 
motivo.” (Entrevistada 4)  

“Na primeira vez que fui atendido me senti bem, pois ele me passou 
confiança. O serviço ficou bom, não tinha nada para reclamar, achei 
ele competente pois eu também gosto de fazer tudo bem feito no meu 
trabalho”. (Entrevistado 11) 

 “Acredito que ela busca a perfeição no que faz, pois sinto que ela é 
muito caprichosa ....” (Entrevistada 5) 

 

b) o tratamento pessoal dispensado tanto por esse último como pelo 

pessoal administrativo: 

“... o importante é a forma como sou tratado pelos empregados da 
clínica e principalmente pelo dentista”. (Entrevistado 11) 

“Tive um dentista que me fazia esperar por horas, mas ele cumpre 
sempre seus horários e, quando há atrasos, são de pequena duração 
e geralmente me ligam e avisam com antecedência, às vezes avisam 
até antes de eu sair de casa.” (Entrevistada 5) 

c) a localização física do estabelecimento: 

 “Eu volto também porque a clínica é perto da minha casa e é cômodo 
para mim.” (Entrevistada 5) 

“A clínica fica perto de casa, e isso facilita minha vida.” (Entrevistado 
3) 

“O fato de a clínica ficar próxima à minha residência me influencia 
para retornar, mas não é o principal”. (Entrevistada 12) 

 

É importante salientar que o elemento referencial (boca a boca) também 

cumpriu seu papel enquanto um dos determinantes para a escolha do 

profissional, deixando o preço em segundo plano para alguns entrevistados. Ou 

seja, o boca a boca positivo aqui foi destacado, convergindo com a teoria do 

Marketing de Serviços, que prega que clientes podem afetar os níveis de 

conforto de outros clientes, por meio do boca a boca antes do encontro de 

serviço (SPAKE; BEATTY; BROCKMAN; CRUTCHFILED, 2003). 
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 Sheth, Newman e Gross (1991) declaram que o comportamento do 

consumidor é frequentemente associado com respostas emocionais, incluindo 

conforto. A intangibilidade, característica nos serviços, produz respostas 

emocionais tais como incertezas e inseguranças nos pacientes de Odontologia, 

dificultando, assim, suas as escolhas. Logo, aumentar o conforto do paciente 

com um prestador de serviço (SHETH; PARVATIYAR, 1995), por meio de 

referências positivas obtidas de parentes e de amigos (CRANE, 1989), tende a 

aumentar a preferência por esse provedor: 

“Procurei o dentista por indicação da minha irmã ...” (Entrevistada 7) 

“Parte da minha confiança veio do fato dele já ter atendido pessoas 
da minha família e elas terem me indicado ele.” (Entrevistada 12) 

“Eu ia tratar em outro lugar, mas minha irmã insistiu para que eu 
fosse nele, aí eu fui e não me arrependo, pois ele é realmente tudo 
aquilo que ela me disse.” (Entrevistada 4) 

 

Já para outros pacientes, esta situação de bem-estar se respaldava na 

personalidade percebida do profissional, julgada a partir de seus 

procedimentos no trato interpessoal e que objetivavam conquistar a confiança 

do paciente: 

“Ele conversa e brinca e eu acho isso legal. Ele é amigo, bem 
transparente, sincero, fala a verdade ... é 100% confiável ... me sinto 
segura, pois ele se mostra muito interessado e preocupado comigo ... 
ele me deixou tanquila.” (Entrevistada 7) 

“Ele conversa bastante sobre o que utilizou e o que vai utilizar no 
tratamento, isso me deixa tranquila, confortável.” (Entrevistada 9) 

“... fico tranquila em relação a ele (ao dentista), porque ele é 
atencioso, sincero, amigável e preocupado.” (Entrevistada 9) 

“... ele não é antipático, brinca, descontrai ...”. (Entrevistado 8) 

 
Voltando-se às marcações na escala bipolar de adjetivos, no caso do par 

de adjetivos calmo/estressado entende-se que o exame do resultado deve ser 

realizado em conjunto com as marcações verificadas para o par muito 

tenso/sem nenhuma tensão, tendo em vista a proximidade de significado 

semântico que esses dois últimos em princípio guardariam com 

estressado/calmo (ver Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Distribuição percentual das marcações dos entrevistados na escala semântica 
para os adjetivos bipolares “muito tenso/sem nenhum tensão” e “estressado/calmo” 
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Fonte: Pesquisa da dissertação 

 

No primeiro caso, as marcações foram semelhantes às três 

anteriormente mencionadas, com apenas uma diferença: o percentual de 8% 

localizou-se muito mais próximo do extremo negativo (“estressado”).  

Já no que diz respeito ao par “muito tenso/sem nenhuma tensão”, esse 

foi o que apresentou a maior distribuição das marcações (respostas em cinco 

dos sete pontos da escala), tendo sido o único que acusou 8% das respostas 

(ou seja, um respondente) junto ao extremo negativo, além de 25% em nível 

ainda anterior ao ponto de neutralidade na escala. Ou seja, aqui houve a maior 

diversidade de reações, e uma distribuição das opiniões assaz equilibrada: 

50% próximas do extremo positivo, 33% mais próximas do extremo negativo, e 

17% (percentual relevante) no ponto central que indica neutralidade. 

Dito de outra forma, quando confrontados com os adjetivos 

calmo/estressado e muito tenso/sem nenhuma tensão os entrevistados se 

aventuraram a marcar aquém do nível intermediário da escala (ponto de 

neutralidade), avançando para perto do adjetivo negativo. Por outro lado, eles 

foram muito mais sensíveis a manifestar sua angústia no caso do adjetivo 

contendo a palavra “tensão” do que ao adjetivo que remetia a estresse: no 

primeiro caso, 33% das opiniões situaram-se muito mais próximas de “muito 

tenso”, e 50% mais próximas de “sem nenhuma tensão”. Por seu turno, apenas 

8% situaram-se muito mais próximas de “estressado”, e os 82% restantes mais 

próximos de “calmo”. Ou seja, estar sob tensão teve muito maior significado 

para os respondentes do que sentir-se estressado.  

Certamente há várias explicações para isso. Pode-se sugerir, por 

exemplo, aquela de que estresse teria sido entendido como algo mais genérico 

- o estresse da vida cotidiana, por exemplo, que está mais ligado a saturação 

emocional, devido a repetida falta de controle desejado sobre uma ou mais 

situações. Já a tensão teria uma imagem muito mais pontual, identificável com 

o sentimento específico de expectativa que o paciente experimenta ao sentar-

se ou imaginar-se sentado em uma cadeira de dentista e ver o profissional 

executar algum procedimento como o de aproximar-lhe da boca um objeto que 

emite barulho considerado assustador. Em outras palavras, a tensão estaria 
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associada ao medo que não raro é detectado junto a pacientes de serviços 

odontológicos, o que convergiria com Seger (2002), quando este diz que 

existem mitos em Odontologia que fazem as pessoas sentirem-se temerosas 

antes do contato. 

De fato, muitas foram as menções associadas ao sentimento de medo, 

de temor, nos depoimentos: 

“Já chego com medo, e nunca tive nenhum trauma com dentistas! É 
um medo que eu não sei de onde vem...” (Entrevistada 2) 

“Fico tenso devido a experiências anteriores com muita dor, foram 
experiências muito traumáticas...” (Entrevistado 6) 

“Me sinto tensa quando vou ao dentista... “ (Entrevistada 9) 

 “Quando vou ao dentista me sinto tenso, não consigo relaxar, e isso 
me deixa psicologicamente desconfortável, pois só a palavra dentista 
me deixa tenso. Quando escuto o barulho do motorzinho fico mais 
tenso...” (Entrevistado 11) 

“Me sinto tenso toda vez que vou ao dentista, só o barulho do motor 
me deixa intimidado. “ (Entrevistado 1) 

“Fico tenso por causa de procedimentos errados de outros dentistas 
anteriores e que me causaram muitos incômodos.” (Entrevistado 3) 
 

 
A presente pesquisa evidenciou tensões oriundas de diversas razões. 

Foram detectadas tensões oriundas de medo racional de sentir dor (devido a 

traumas anteriores ou o simples medo de sentir dor); medo de não ter 

condições de poder pagar o tratamento; medo de ficar exposto, sem dentes, 

perante a sociedade; medos oriundos de crenças irracionais conscientes 

(barulho do motor do dentista) e inconscientes (o medo que não se sabe de 

onde veio).   

No caso do único entrevistado cuja marcação na escala semântica 

situou-se próximo ao adjetivo estressado (referente aos 8% identificados), seu 

discurso indicou que o estresse é fruto de medo e que este é oriundo de uma 

crença irracional que lhe traz um sentimento incontrolável, deixando-o tenso e 

estressado:  

“Me sinto tenso toda vez que vou ao dentista, só o barulho do motor 
me deixa intimidado. “ (Entrevistado 1) 

“Não fico preocupado, confio nele, mas o meu medo pré-existente me 
deixa um pouco estressado” (Entrevistado 1) 
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Esse achado está de acordo com Seger (2002), quando esse diz que o 

comportamento do paciente de serviços odontológicos é multideterminado, ou 

seja, existem diversas razões pelas quais ele se comporta de uma determinada 

forma.  

Por outro lado, a presente pesquisa evidenciou até mesmo a 

incapacidade de o paciente identificar a origem do seu medo, remetendo a 

crenças irracionais inconscientes:  

“Tenho medo de dentista há muito tempo, não sei de onde vem” 
(Entrevistado 1) 

“Já chego com medo, e nunca tive nenhum trauma com dentistas! É 
um medo que eu não sei de onde vem...” (Entrevistada 2) 

 
 

Em paralelo, é interessante notar que alguns entrevistados se 

preocupam não só em aprender a controlar este medo como também em 

prevenir este trauma naqueles que estão sob seu controle: 

 “... estou levando meu filho de três anos às consultas para que ele 
não fique com medo de dentista igual a mim.” (Entrevistado 1) 

 

Também não passou despercebido que eventualmente o discurso dos 

entrevistados revelava que seus temores obedeciam a um mito estabelecido 

em seus subconscientes (a “instituição” dentista), temores esses que, por outro 

lado, esvaneciam-se quando o profissional encarregado do contato era bem 

sucedido em sua interface com o paciente: 

“Fico tenso devido a experiências anteriores com muita dor, foram 
experiências muito traumáticas.” (Entrevistado 6) 

“... se ele chegar para mim e disser que tem de arrancar o dente, eu 
não vou contestar, pois acredito que ele faz o que é melhor para 
mim.” (Entrevistado 6) 

 

Este comportamento é respaldado por Seger (2002) quando ela diz que 

pacientes podem ter medo do barulho do motor do dentista ou do próprio 

dentista. Segundo a autora, devido a constantemente ouvirem falar que 

“dentista dói” e a ouvirem a respeito do pavor que pessoas sentem do barulho 

do motor, as pessoas incorporam este senso comum como verdade. Ainda 

segundo ela, alguns pais chantageiam emocionalmente seus filhos para 
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obterem o comportamento que desejam através de frases como “Se não 

obedecer vou te levar no dentista”, “Vou te levar no dentista para tomar uma 

injeção”, “Vou te levar no dentista e ele vai colocar aquele motorzinho que dói 

na sua boca”, “Vou te levar no dentista para arrancar teu dente”. Essas frases 

ficam no inconsciente das pessoas, que passam a sentir medo de coisas e de 

pessoas relacionadas com Odontologia, mesmo sem saberem ou lembrarem 

da causa do medo. 

A este respeito, alguns entrevistados indicaram sentir que há uma 

separação entre o “ir ao dentista” e o “ir àquele dentista”, mantendo a coerência 

entre seu discurso e sua marcação na escala semântica. Isso ocorreu no caso 

das Entrevistadas 9 e 7, que deixaram bem claro que “ir ao dentista” é foco de 

tensão, mas estar sendo tratada por aquele profissional não é foco de tensão – 

o que justifica por que ambas marcaram na escala semântica no segundo 

ponto mais próximo do extremo “sem nenhuma tensão”: 

“Me sinto tensa quando vou ao dentista, porém fico tranquila em 
relação a ele, porque ele é atencioso, sincero, amigável e 
preocupado.” (Entrevistada 9)  

“Tenho medo, medo não, pavor de ir ao dentista porém ele me 
tranquiliza.” (Entrevistada 7) 

Já outros entrevistados indicaram ter o mesmo sentimento, mas sem 

conseguir identificá-lo. Isso transpareceu ao se observarem paradoxos entre a 

marcação na escala semântica e o seu discurso, como se verificou no caso do 

Entrevistado 11: embora tenha marcado no ponto central da escala semântica 

no caso dos adjetivos “muito tenso/sem nenhuma tensão” - indicando a 

neutralidade do seu sentimento - na entrevista posicionou-se como 

extremamente tenso: 

Quando vou ao dentista me sinto tenso, não consigo relaxar, e isso 
me deixa psicologicamente desconfortável, pois só a palavra dentista 
me deixa tenso. Quando escuto o barulho do motorzinho fico mais 
tenso... (Entrevistado 11) 

Igualmente verificou-se no caso da Entrevistada 7: ela marcou no 

segundo ponto mais próximo de “sem nenhuma tensão”, mas na entrevista 

posicionou-se de maneira incoerente: 

“Tenho medo, medo não, pavor de ir ao dentista [...].” (Entrevistada 7) 
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No que diz respeito aos pares de adjetivos desconfortável/confortável e 

muito pouco à vontade/muito à vontade, obtiveram-se marcações muito 

semelhantes: grande concentração delas junto ao adjetivo positivo (84% junto a 

“confortável”, e 92% junto a “muito à vontade”), enquanto as marcações nos 

demais pontos foram poucas (respectivamente 16% e 8%) e localizadas em 

pontos ainda distantes dos extremos negativos.  

No caso de sentirem-se muito à vontade, o que se verificou foi que os 

relatos que podem ser associados a estas marcações tão otimistas remetem a 

sentimentos positivos do paciente em relação às atitudes pessoais do 

profissional que o está tratando, e que recorrentemente apontam a empatia por 

este manifestada relativamente aos receios ou às dúvidas dos pacientes.  

Assim, saltam aos olhos os procedimentos que o odontólogo adota no 

sentido de tranquilizar o cliente-paciente, os quais podem assumir diversas 

formas, tais como as cinco abaixo explicitadas: 

1) Uma atitude entendida como simpática: 

“... ele não é antipático, brinca, descontrai.... (Entrevistado 8) 

“Ele é agradável, sabe conversar, é muito espontâneo, isso me deixa 
à vontade.” (Entrevistado 10) 

“... ele me deixa sempre relaxado, com conversas e bate-papos que 
descontraem o ambiente ...”. (Entrevistado 1) 

Ele é bem carismático e me tranquiliza...”. (Entrevistado 3) 

2) Uma atitude didática, buscando fazer o paciente compreender os 

passos do tratamento ao qual será submetido: 

 “O doutor me orientou quanto ao tratamento que era mais necessário 
a ser realizado de imediato e o que poderia esperar mais um pouco.” 
(Entrevistada 2) 

“... ele sempre conversa bastante comigo sobre o que utilizou e vai 
utilizar no tratamento, me deixando bem tranquila”. (Entrevistada 9) 

“Eu queria fazer o tratamento todo em um único dia, mas ele me 
explicou que não seria bom para mim, e que ele deveria focar 
primeiro no dente que estava doendo e depois partir para outros 
dentes.” (Entrevistado 1) 

 

3) Sentimento de empatia à dificuldade que o paciente apresenta em 

controlar seu medo, ou de interesse em realizar follow up do tratamento: 

“Ele espera que eu me acalme para poder iniciar o trabalho dele...” 
(Entrevistada 2) 



 

 

119

“... mostrou-se receptivo, não ignorou minha dor...” (Entrevistado 6) 

“Ele me ligou para saber se a dor havia passado, e se mostrou muito 
preocupado...” (Entrevistado 6) 

“Ele focou primeiro em resolver o problema da minha dor, e não ficou 
preocupado em falar de dinheiro.” (Entrevistado 6) 

“... liguei para ele e falei que estava com dor, e ele explicou que era 
normal e que continuasse tomando o remédio que as dores iriam 
sumir, e realmente sumiram”. (Entrevistada 7) 

 

4) A forma traduzida pela vontade de fazer com que o paciente não  

suspeite que o procedimento clínico embutirá etapas que busquem tão 

somente encarecer o preço final do tratamento: 

“O dentista me orientou a respeito de qual tratamento era mais 
necessário ser realizado naquele momento e o que poderia esperar 
mais um pouco.” (Entrevistada 2) 

“... ele sempre conversa bastante comigo sobre o que utilizou e vai 
utilizar no tratamento”. (Entrevistada 9) 

5) Uma atitude respeitosa que evite que o paciente sinta sua intimidade 

invadida: 

“... ele não abre a minha boca de qualquer maneira e sai enfiando o 
dedo nela ...”. (Entrevistado 1) 

“... ele não saiu botando a mão na minha boca logo de cara”. 
(Entrevistada 7) 

 

A respeito deste último ponto, vale lembrar Seger (2002) quando esta 

afirma que a boca e os dentes ocupam lugar privilegiado no imaginário das 

pessoas e que, em termos de desenvolvimento, a boca tem uma posição 

peculiar no corpo: é através dela que recebemos nossa primeira alimentação, e 

é nossa primeira fonte de excitação e estimulação sensorial - à qual estão 

associadas as primeiras experiências de prazer, de frustração e de dor – sendo 

lugar de ampliação de estímulos tanto agradáveis como desagradáveis.  

 Também é importante salientar que os esforços do profissional em criar 

ambiente que deixe o paciente à vontade trazem, como subproduto, o 

crescimento da afeição deste último por aquele. Para Nicholson, Compeau e 

Sethi (2001), a afeição serve como base para a confiança mútua entre as 

partes, e pode criar uma ligação pessoal, transformando-se na força 

direcionadora do relacionamento e da consolidação da confiança entre as 

partes, uma vez que níveis elevados de afeição podem levar a níveis 
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igualmente elevados de confiança. Assim é que a palavra “amigo” surgiu 

diversas vezes nos discursos, indicando uma percepção de amizade que 

reforça a tendência à fidelização do cliente: 

“Me sinto muito à vontade e confortável com ele, para mim ele é um 
amigo. Parece até que estou puxando o saco dele, mas não é não, é 
porque eu gosto realmente dele” (Entrevistada 7) 

“Acho ele legal, de confiança, amigo... (Entrevistada 4) 

“Ele conversa e brinca e eu acho isso legal. Ele é amigo, bem 
transparente, sincero, fala a verdade [...] ele me deu liberdade, se 
mostrou muito amigo, me sinto segura, pois ele demonstra interesse 
e preocupação comigo”. (Entrevistada 7) 

 

Passando-se às marcações relativas ao par confortável/desconfortável, 

observou-se que 8% das respostas (o equivalente a um respondente) situaram-

se no nível relativo à neutralidade (meio da escala) e outros 8% imediatamente 

à direita deste ponto. Dito de outra forma, dos 12 entrevistados, cinco 

declararam sentirem-se plenamente confortáveis, cinco declararam sentirem-se 

quase plenamente confortáveis, e dois afastaram-se destes pontos, embora 

não ultrapassando o ponto de neutralidade. 

Neste caso, vale resgatar os relatos de cada um dos dois grupos de 

cinco respondentes e, separadamente, os relatos dos dois entrevistados que 

não se sentiram tão confortáveis, de forma a melhor conhecer os motivos de 

suas opiniões. 

No caso do grupo dos que declararam sentirem-se completamente 

confortáveis, o que se verificou foi que os relatos associados a estas 

marcações remetem a sentimentos positivos do paciente em relação às 

atitudes pessoais do profissional que o está tratando, e que recorrentemente 

apontam a empatia por este manifestada relacionada com o alívio dos receios 

e das inquietações dos pacientes. Assim percebem-se, claramente, referências 

a procedimentos variados que o odontólogo adota no sentido de transmitir 

sentimentos que deixem o cliente-paciente em uma situação de conforto 

emocional, tais como: 
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1) Atitude didática ao conversar, discorrendo sobre quais materiais e 

instrumentos serão utilizados e como isso ocorrerá, com a intenção de gerar  

um sentimento de tranquilidade: 

“Ele conversa bastante sobre o que utilizou e o que vai utilizar no 
tratamento, isso me deixa tranquila, confortável.” (Entrevistada 9) 

2) Atitude de empatia à dificuldade que o paciente apresenta em 

controlar seu medo, com o objetivo de mostrar que ele está sendo respeitado e 

cuidado: 

Ele espera que eu me acalme para poder iniciar o trabalho dele, ele é 
paciente, isso me deixa confortável” (Entrevistada 2) 

3) Atitude  de respeito e empatia aos valores, crenças, temores e 
desejos do paciente, a fim de gerar ambiente de amizade: 

 

“Me sinto muito à vontade e confortável com ele, para mim ele é um 
amigo. Parece até que estou puxando o saco dele, mas não é não, é 
porque eu gosto realmente dele” (Entrevistada 7) 

“Acho ele legal, de confiança, amigo... (Entrevistada 4) 

 

4) Atitudes diversas com o intuito de desenvolver o sentimento de 

segurança do paciente para com o profissional: 

“Fico totalmente confortável com ela porque ela me transmite 
segurança completa através de seu conhecimento, habilidade, 
paciência, tranquilidade e calma”.  (Entrevistada 5) 

  

No caso do grupo dos que declararam sentirem-se muito confortáveis, 

atitudes identificadas nos profissionais que fizeram aflorar sentimentos 

positivos não apresentaram grande variação comparativamente àqueles do 

grupo dos completamente confortáveis. Por exemplo, uma atitude didática de 

conversar, discorrendo sobre quais materiais e instrumentos serão utilizados e 

como serão utilizados com a intenção de gerar sentimento de tranquilidade: 

 “Me sinto confortável com o dentista porque ele explica o que 
pretende fazer, cada passo do tratamento. Demonstra saber e ter 
segurança no que faz”. (Entrevistado 3) 

“As atitudes dele me deixam confortável, ele dá explicações sobre o 
que vai fazer e o que está fazendo. Quando pergunto algo responde 
com clareza, firmeza e passa confiança naquilo que está fazendo. 
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Tudo que ele diz que vai acontecer acaba acontecendo e isto termina 
conquistando agente”. (Entrevistado 6) 

Ou a atitude de empatia à dificuldade que o paciente apresenta em 

controlar seu medo com o objetivo de gerar um sentimento de estar sendo 

respeitado, sendo cuidado: 

 “Fico confortável no relacionamento com ele, pois ele não é 
antipático, brinca, descontrai, não força o procedimento em caso de 
dor, aplica sempre a anestesia não me deixando sentir dor”. 
(Entrevistado 8) 

“Me sinto confortável com o dentista porque ele é agradável comigo, 
sabe conversar, me sinto a vontade no relacionamento com ele 
devido à sua espontaneidade”. (Entrevistado 10) 

 

Finalmente, nos discursos do paciente que declarou sentir-se confortável 

(Entrevistado 1) e daquele que declarou sentir-se nem confortável nem 

desconfortável (Entrevistado 11), nota-se um medo antigo, oriundo de uma 

crença irracional mais forte: 

“Dentista me deixa assustado[...], possuo esse medo há muito tempo 
e não sei explicar de onde vem[...], confio no dentista mas esse medo 
me deixa estressado”. (Entrevistado 1) 

“Me sinto confortável com ele pois tenho certeza de que ele não vai 
me ferir ou machucar. Ele não abre a minha boca de qualquer 
maneira e sai enfiando o dedo na boca. Ele me deixa a vontade, 
tranquilo, pois pede que eu levante a mão se sentir dor ou tiver 
incomodado”. (Entrevistado 1) 

 “Quando vou ao dentista me sinto tenso e não consigo ficar a 
vontade, relaxado, e isso me deixa desconfortável [...] mas quando o 
dentista começa a conversar e brincar a tensão diminuí [...] durante o 
tratamento não tenho preocupações, fico calmo”. (Entrevistado 11) 

Tendo-se procedido à análise dos resultados do levantamento à 

luz da teoria do Marketing de Serviços e do conforto psicológico, no 

próximo capítulo passa-se à exposição das conclusões desta pesquisa e 

às sugestões para futuros estudos. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 Tendo em vista os resultados apresentados no capítulo anterior, 

entende-se que foi respondida a questão-problema desta dissertação: as 

decisões de retorno por parte de pacientes-clientes de tratamento odontológico 

de fato levam em consideração o conforto psicológico percebido durante a 

prestação deste serviço. Isso porque evidenciou-se a forte sensibilidade, por 

parte dos pacientes-clientes entrevistados, ao conforto psicológico, sendo este 

construto largamente apoiado no sentimento de confiança por eles percebida - 

e mencionada, ainda que indiretamente - na interface com o profissional que os 

tratava.  

Quanto ao objetivo final desta dissertação – identificar a importância que 

pacientes de serviços odontológicos aplicam ao conforto psicológico ao 

considerarem novas aquisições deste serviço – considera-se que a pesquisa 

mostrou que esta importância é elevada, com base nos diversos fatores que os 

pacientes-clientes relataram como relevantes para se sentirem 

psicologicamente confortáveis e, por conseqüência, confiantes em seus 

dentistas: a capacidade do profissional de didaticamente explicar os passos do 

tratamento e o que durante este será utilizado; de criar empatia com o 

paciente, respeitando suas necessidades, seus valores, suas crenças e seus 

medos, demonstrando-lhe interesse genuíno e respeito; de criar um ambiente 

descontraído, agradável e relaxante, apresentando-se como pessoa simpática 

e amigável; de demonstrar firmeza e segurança nos procedimentos técnicos 

tanto de diagnósticos quanto de execução; de aliviar a dor física de forma 

rápida, resolvendo a queixa principal do paciente na primeira consulta; de 

buscar flexibilizar o planejamento do tratamento em atendimento às 

necessidades financeiras do paciente; e de mostrar-se interessado 

primeiramente em resolver o problema do paciente, para depois falar em 

valores. 

 Em relação ao objetivo intermediário traçado no início dessa pesquisa - 

identificar os atributos do conforto psicológico ligados ao relacionamento 

interpessoal, considerados pelos pacientes-clientes em seus relacionamentos 

com odontólogos prestadores de serviços – ele também foi atingido. Isso 
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porque , tendo em vista as repetidas menções dos entrevistados aos elementos 

segurança, tranqüilidade, carisma, amizade, sinceridade, interesse, 

transparência, calma, descontração, paz, ausência de constrangimento, 

educação, satisfação, habilidade e competência profissionais, capricho. 

Também ficou evidente a força do elemento confiança gerada a partir 

desta percepção de conforto, em diálogos que a apontavam como fundamental 

para dirimir desconforto inicial, não raro, causado por diversas modalidades de 

medo:  

• Medo de sentir dor 

• Medo de não conseguir se livrar de dor pré-existente 

• Medo de ser rejeitado 

• Medo de ser desrespeitado, de ter sua intimidade invadida, de ser 

violado na sua integridade física 

• Medo de ter a qualidade do serviço negligenciada 

• Medo de ser enganado 

• Medo de não poder arcar com as despesas que surjam 

• Medo quanto à qualidade do material utilizado 

• Medo de não conseguir resolver problemas estéticos, que 

prejudicam a boa presença na sociedade 

• Medo de perda da função mastigatória 

• Medos irracionais, cuja origem o próprio paciente não sabe 

determinar.  

Na maioria dos casos, o que se observou foi que o desconforto inicial foi 

suprimido após diversos tipos de ações específicas – procedimentos 

iminentemente técnicos ou de relacionamento interpessoal - executadas pelos 

odontólogos. A eliminação desta angústia mental – ou seja, deste desconforto - 

gerou conforto psicológico, o qual fez emergir a confiança, acarretando, nos 

pacientes-clientes entrevistados, o desejo de retornar para novos tratamentos 

futuros, caso necessário. 
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Vale frisar que, no caso dos pacientes com os chamados medos 

irracionais em relação á prática odontológica, eles declararam explicitamente 

que as ações dos profissionais foram capazes de eliminar de forma plena ou de 

diminuir o desconforto oriundo desses temores aparentemente infundados, e 

que eles passaram a confiar nos seus dentistas. Contudo, paradoxalmente, 

houve menções de que, mesmo confiando plenamente, ainda subsistia certo 

desconforto durante as visitas ao dentista, desconforto este que se extinguia à 

medida que se retomava a interação com o profissional.  

Este fenômeno parece sugerir uma necessidade de “construção” 

constante da confiança por meio do conforto psicológico: é como se este último 

tivesse que se fazer presente a cada nova interação paciente-profissional, 

resgatando a confiança que se teria esvaído desde o último encontro e dado 

espaço a novo surgimento da sensação de desconforto. 

Já em relação à suposição desta pesquisa de que a percepção de 

conforto psicológico, por parte do cliente-paciente, na interação com o 

odontólogo durante o recebimento de tratamento, influencia positivamente sua 

intenção de novas aquisições deste serviço, considera-se que foi confirmada. 

Ela se mostrou verdadeira na medida em que muitos dos entrevistados 

ressaltaram que diversas atitudes e comportamentos do odontólogo durante a 

interação foram cruciais no desenvolvimento do conforto psicológico percebido.   

Tendo em vista estas conclusões, pode-se dizer que este trabalho traz 

contribuições relevantes ao Marketing enquanto área da ciência da 

Administração de Empresas.  

Em termos teóricos ele contribui porque, no Brasil, não foram 

encontradas investigações acadêmicas aplicadas especificamente à 

Odontologia no campo de Marketing de Serviços e executadas dentro da área 

de Administração de Empresas. Alguns poucos exemplares deste esforço têm 

sido executados por pesquisadores da área biomédica – por exemplo, Paim et 

al. (2004), Garbin et al. (2008), Nakama et al. (2004), Serra et al. (2005) e 

Barbosa et al. (2007). Ademais, a contribuição teórica desta dissertação é 

acentuada pelo fato de se dar à luz da teoria do conforto psicológico, iniciativa 

destacada de que se tem conhecimento no País. 
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Já em termos práticos, os benefícios desta investigação são evidentes, 

tendo em vista que poucos empresários envolvidos na atividade odontológica 

parecem se interessar pela aplicação de instrumentos de Marketing para 

impulsionarem seus negócios. Compreender melhor o comportamento dos 

pacientes-clientes deste nicho de mercado no que diz respeito aos seus 

hábitos de compra, a suas crenças e a seus valores, sem dúvida coloca-se 

como informação muito relevante para o impulso dos negócios. Isso porque o 

profissional de Odontologia lida com a necessidade de buscar a excelência 

técnica aliada à difícil tarefa de compartilhar das intimidades física e emocional 

do ser humano.  

Observe-se, a propósito, que o desdém por estas informações por parte 

dos empresários deste ramo revela-se incompatível com o avanço recente do 

acesso da população brasileira aos tratamentos odontológicos, à medida que 

se aprimoram os indicadores sociais do País e aumenta a concorrência entre 

os prestadores deste serviço – principalmente no caso das clínicas ditas 

populares. 

Finalmente, colocam-se algumas sugestões para futuras pesquisas: 

 

• De que maneira o conforto psicológico nos pacientes de Odontologia das 

classes A e B – ou seja, de poder aquisitivo mais alto e não 

freqüentadoras de clínicas populares - influencia nas suas decisões de 

retorno? 

• Qual a importância da referência boca a boca na formação do conforto 

psicológico em pacientes das classes A e B? 

• Ao se sentirem psicologicamente confortáveis, pacientes com traumas e 

crenças limitantes em relação à Odontologia demonstram maior 

fidelidade ao profissional do que aqueles que não possuem essas 

características? 

• Como o conforto psicológico, sendo um atributo da qualidade percebida 

pelos pacientes, é percebido pelos odontólogos? 
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FORMULÁRIO APLICADO AOS ENTREVISTADOS 
 
 
 

FAIXA ETÁRIA 
 

�    De 20 a 30 anos       

�    De 30 a 40 anos 

�    De 40 a 50 anos 

�    De 50 a 60 anos 

�    Mais de 60 anos 
 
 
 
RENDA FAMILIAR MENSAL 
 

�    Até R$ 510,00       

�    Até R$ 1.530,00 

�    Até R$ 2.550,00 

�    Até R$ 5.100,00 

�    Até R$ 10.200,00 

�    Mais de R$ 10.200,00 
 
 
 
 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
 

�   Básico incompleto 

�   Básico completo 

�   Médio incompleto 

�   Médio completo 

�   Superior incompleto 

�   Superior completo 
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PERGUNTAS  COLOCADAS NAS ENTREVISTAS 
 

1. Como você avalia seu relacionamento com seu dentista, com 
base em todas as experiências que você tem tido com ele? 

2. Você diria que seu dentista é um profissional 100% confiável? 

3. Você confia que seu dentista faz o que é certo? 

4. O relacionamento que você tem com seu dentista é importante 
para você, é algo que você deseja manter? 

5. Se você tiver alguma reclamação a fazer sobre seu tratamento, 
você se sentiria à vontade para falar com seu dentista a respeito? 

6. Seu dentista encoraja você a lhe dizer se está indo tudo certo no 
seu tratamento? 

7. Você voltaria a se tratar nesta clínica com esse dentista 
novamente se fosse necessário no futuro ? 

 
ESCALA SEMÂNTICA PREENCHIDA PELOS ENTREVISTADOS 

 
Marque com um X o ponto que está de acordo com sua percepção a respeito do 
seu relacionamento com seu dentista 
 
 
Desconfortável              ___     ___     ___    ___    ___    ___    ___    Confortável 
 
 
Muito à vontade             ___     ___     ___    ___    ___    ___    ___    Muito pouco à vontade       
 
 
Muito tenso                    ___     ___     ___    ___    ___    ___    ___    Sem nenhuma tensão 
 
 
Seguro                           ___     ___     ___    ___    ___    ___    ___     Inseguro  
 
 
Sem preocupações        ___     ___     ___    ___    ___    ___    ___     Preocupante  
  
 
Estressado                     ___     ___     ___    ___    ___    ___   ___      Calmo 
 
 
Tranquilo                       ___     ___     ___    ___    ___    ___    ___      Turbulento  
 
 
Conflituoso                    ___     ___     ___    ___    ___    ___     ___      Pacífico 
 
 
Fonte: Spake et al. (2003) 
Obs.: Malhotra (2007) indica a utilidade de se alterar o posicionamento do adjetivo negativo ou 
positivo sempre à direita ou à esquerda da escala, de forma a se controlar a tendência de 
alguns respondentes, especialmente os que têm atitudes muito positivas ou muito negativas, a 
assinalarem um dos dois extremos, direito ou esquerdo, sem ler os rótulos. 


