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Resumo 

Em serviços, cada vez mais, a garantia da lealdade dos clientes se torna crucial para o sucesso das 

empresas. Todavia, considerando que em serviços sempre haverá falhas, a capacidade de 

gerenciar eficazmente as reclamações dos clientes se torna estratégica para as empresas. Na 

indústria de telefonia celular, tem-se observado que, além de processos de gerenciamento de 

reclamações, uma das ferramentas utilizadas para se obter a retenção e a lealdade dos clientes são 

os custos de mudança monetários criados, denominados de carência contratual. Esta dissertação 

tem como objetivo central avaliar a influência dos custos de mudança monetários na intenção de 

recompra dos clientes e na relação entre este construto e a satisfação após a condução de um 

processo de gerenciamento de reclamações pela empresa. Para tanto, foi analisado o caso da 

empresa Claro/NE, a partir da condução de um levantamento com 496 clientes reclamantes em 

março de 2006. Foram avaliadas as relações entre as dimensões de justiça percebidas durante o 

gerenciamento de reclamações, satisfação, a presença de custos de mudança monetários, 

experiências anteriores dos clientes com a empresa e sua intenção de recompra. Os resultados 

obtidos por meio da aplicação de regressão Logística confirmam 4 das 7 hipóteses propostas 

inicialmente. De forma geral, observou-se que, com exceção da justiça interpessoal, as dimensões 

de justiça apresentaram influência significativa na satisfação e esta na intenção de recompra. 

Além disso, apesar das experiências anteriores terem apresentado um efeito moderador na relação 

satisfação-intenção de recompra, não houve suporte semelhante para as hipóteses relacionadas às 

influências dos custos de mudança monetários no modelo avaliado. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Reclamações. Satisfação. Custos de mudança. 

 



 

Abstract 

In services, to be a successful company, it’s crucial to guarantee customer’s loyalty. Considering 

that failures are inevitable, the capacity of managing the customer’s complaints becomes strategic 

for those companies. In cell phones industry, it’s observed that one of the tools used to retain and 

maintain customers loyal are the monetary switching costs created, called carência contratual. 

The main objective of this dissertation is to evaluate the influence of monetary switching costs in 

customer’s repurchase intention and in its relation with satisfaction after a complaint 

management process. The case of Claro/NE was analyzed using a survey with 496 claimers in 

March, 2006. Were evaluated the relations between perceived justices dimensions, satisfaction, 

presence of monetary switching costs, prior experiences and customer’s repurchase intention. The 

results, obtained using a logistic regression, supported 4 of the 7 hypotheses proposed. Moreover 

was observed that, in exception of the interactional dimension, the justice perceptions influenced 

the satisfaction and satisfaction influenced repurchase intention. Although prior experiences have 

shown a moderator effect in satisfaction-repurchase intention relation, the hypotheses related to 

the influences of the monetary switching costs in the framework analyzed were not supported. 

Keywords: Complaint management. Satisfaction. Switching costs. 
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1  Introdução 

Neste tópico será contextualizado o tema de pesquisa, além de apresentadas a definição 

do problema pesquisado e a justificativa para a sua escolha. Serão, ainda, definidos os objetivos 

gerais e específicos que nortearam todo o trabalho. 

 

 

1.1  Apresentação do problema de pesquisa 

Nos últimos anos, o setor de Serviços tem se destacado na economia mundial pelo seu 

constante crescimento na participação econômica dos países. Estima-se que, entre 1977 e 1996, 

este setor tenha aumentado em mais de 10 pontos percentuais sua participação no PIB dos 

Estados Unidos, chegando a alcançar 76% do produto interno bruto total (ZEITHAML e 

BITNER, 2000). Já em 2001, a indústria de Serviços era responsável por 58% do PIB mundial 

(BATESON e HOFFMAN, 2001). 

A significativa participação econômica do setor de serviços também é observada no 

Brasil. Em 2005, esta Indústria representou 53% do PIB brasileiro (IBGE, 2006) e foi 

responsável pela criação da maior quantidade de empregos, alcançando um saldo de 570 mil 

novos empregos, superando o saldo observado em 2004 de 470.123 novos postos de trabalho 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2005). Observa-se, assim, que este setor vem assumindo um 

papel cada vez mais importante no desenvolvimento da economia mundial, tanto do ponto de 
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vista da geração de empregos e renda, como na contribuição para a dinâmica econômica de um 

país. 

Uma característica específica da prestação de serviços é a simultaneidade da sua produção 

e consumo, fazendo com que um resultado satisfatório na sua entrega dependa de vários fatores 

como a atitude e o preparo dos funcionários, a capacidade produtiva do sistema, o 

comportamento e a expectativa dos clientes, dentre outros.  

Neste contexto, as falhas parecem ser inevitáveis (SLACK et al., 1996), pois há uma 

grande quantidade de fatores que influenciam o processo e, alguns deles, não são controlados 

pelas empresas.  Este argumento é fundamentado pelo fato de que “os erros são características 

inevitáveis de todo o esforço humano, incluindo a entrega de serviços” (BOSHOFF, 1997, p. 

110). 

Em situação de falhas, vários autores argumentam que deve ser operacionalizada uma 

recuperação de serviços de modo a reduzir os impactos negativos gerados pelo erro, tornando, 

assim, os consumidores tão ou mais satisfeitos do que a situação anterior ao ocorrido (ver, por 

exemplo, HART et al., 1990; SWANSON e KELLEY, 2001). Neste sentido, todos os esforços de 

recuperação sugeridos se dão com o objetivo final de manter o cliente Satisfeito e, por 

conseguinte, leal. Dessa forma, a empresa espera que nas próximas vezes em que o consumidor 

precisar utilizar o serviço, ela seja a sua primeira opção, caracterizando o processo de recompra 

(OLIVER, 1999). 

 Uma das teorias que melhor descreve as percepções dos clientes nas situações em que há 

conflitos destes com a empresa prestadora de serviços é a teoria da justiça (TAX et al. 1998), 

porque neste momento há a oportunidade da empresa re-equilibrar a justiça da transação afetada 

por uma falha (SMITH et al. 1999). Assim, após o processo de recuperação de serviços, quanto 
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melhor a avaliação das três dimensões de justiça por parte dos clientes, maior tende a ser o nível 

de satisfação observado (TAX et al., 1998; SANTOS e ROSSI, 2002; MAXHAM, 2001). 

Observa-se que o esforço de recuperação de falhas nas grandes empresas de serviço 

brasileiras, tem sido feito nos call centers, pois é nestas operações que grande parte dos clientes 

faz as queixas, o que as caracteriza como sendo o ponto de contato destas empresas com os seus 

clientes. A atividade de recuperação de serviços feita nos call centers contribui para  aumentar a 

importância desta área dentro das empresas, pois cabe a ela garantir a manutenção do 

relacionamento com os clientes após a ocorrência de uma falha de serviço.  

A crescente preocupação das empresas acerca do relacionamento com os clientes é 

refletida no grande crescimento do setor de call centers no Brasil, onde a quantidade de posições 

de atendimento passou de 27.100 em 2000 para 68.100 ao final de 2003 e 98.000 em 2005, 

totalizando um aumento de 361% em 5 anos (IDC, 2006).  

Pode-se afirmar que uma das Indústrias pioneiras na utilização de call centers como 

ferramenta de relacionamento com os clientes no Brasil foi a de telecomunicações, composta por 

empresas privadas que surgiram no cenário competitivo brasileiro após a privatização do sistema 

Telebrás e conseqüente abertura à concorrência internacional em 1998. Nesta indústria, uma das 

obrigações previstas na regulação relacionada às metas de qualidade é a de proporcionar centros 

de atendimento aos clientes que tratem suas dúvidas e reclamações respeitando prazos máximos 

de retorno. Isto gerou um significativo aumento na quantidade de novos call centers, que tiveram 

sua quantidade dobrada após 1998 (IDC, 2006). 

Todavia, além da recuperação de serviços por meio de call centers, observa-se que uma 

das principais ferramentas utilizadas pelas empresas de telefonia celular para reter os seus 

clientes é a criação de barreiras de saída, como o contrato de carência que obriga os clientes a 
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permanecerem utilizando os serviços da prestadora por um período que varia de 12 a 18 meses. 

Segundo este contrato, caso o cliente opte por terminar o relacionamento com a prestadora de 

telefonia celular antes do seu término, ele é obrigado a pagar uma multa que, muitas vezes, pode 

ultrapassar o valor pago pelo aparelho celular. Este processo gera, então, um custo de mudança 

monetário que cria uma lealdade contratual para com a empresa, mas que também pode ter uma 

influência negativa na relação entre satisfação dos clientes e lealdade, conforme apontam estudos 

anteriores verificaram (ver, por exemplo, JONES et al., 2000). 

Ao se analisar a atual situação da Indústria de telecomunicações, observa-se, juntamente 

com a franca expansão observada no setor de telefonia celular, as empresas têm obtido 

constantemente os piores índices de reclamação nos órgãos de defesa dos consumidores, 

evidenciando, assim, a grande quantidade de falhas geradas na prestação de serviços. Este 

argumento pode ser verificado a partir da análise das publicações jornalísticas que citam estas 

empresas, como, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo que afirmou em sua edição online de 

15 de Março/2006: “As empresas de telefonia são as que mais recebem reclamações de 

consumidores, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Fundação de Proteção e 

Defesa ao consumidor (Procon) no ‘ranking das mais reclamadas’. Encabeçando a lista, está a 

Claro, seguida pela Vivo, pela Embratel, Telefônica e Vésper.” (ESTADO DE SÃO PAULO, 

2006). 

Neste cenário, pode-se afirmar que, para se garantir a satisfação dos clientes e a sua 

lealdade, faz-se necessário conhecer as variáveis que influenciam o seu sucesso, de modo não só 

a controlá-las, mas também a levá-las em consideração na formulação das estratégias de 

atendimento.  

http://www.copa.esp.br/ultimas/financas/2006/mar/15/211.htm
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Ao se analisar especificamente a prestação de serviços na Indústria de telecomunicações, 

observa-se a grande importância do gerenciamento do processo de recuperação de serviços de 

modo a evitar a perda dos clientes para operadoras concorrentes. 

Observa-se, porém, que apesar das prescrições existentes em relação ao gerenciamento 

deste processo, há uma lacuna de trabalhos que avaliem o relacionamento simultâneo das 

percepções de justiça, satisfação, intenção de recompra e custos de mudança, sobretudo na 

Indústria de telecomunicações do Brasil.  

Neste contexto, este estudo se propõe em responder à seguinte questão de pesquisa:  

Qual a influência dos custos de mudança na relação entre satisfação e intenção de 

recompra dos clientes reclamantes que passaram por um processo de gerenciamento de 

reclamações, avaliado à luz da teoria da justiça, em um call center de uma empresa de 

telefonia móvel? 

Para responder a esta questão de pesquisa, foi desenvolvido e testado um modelo teórico 

no contexto da empresa Claro/NE, escolhida por questões de conveniência do pesquisador, no 

que concerne ao acesso aos seus clientes e base de dados. Este modelo objetiva a verificação dos 

inter-relacionamentos existentes entre percepções de justiça, satisfação, lealdade, custos de 

mudança e Experiências anteriores dos clientes dentro de um contexto de gerenciamento de 

reclamações.  

A pesquisa, que foi conduzida a partir de um enfoque amplo onde foram avaliados vários 

tipos de serviços prestados, tem a sua justificativa apresentada no tópico a seguir. 
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1.2  Justificativas 

Em mercados de alta competição, como o de telecomunicações, cada vez mais as 

vantagens competitivas relacionadas a tecnologia e preço tendem a se igualar, reduzindo a 

quantidade de fontes de diferenciação e aumentando a importância do relacionamento com os 

clientes na busca de um desempenho superior.  

Considerando que em operações de serviço sempre haverá falhas, a recuperação de 

serviços é uma etapa de suma importância do processo de relacionamento, pois é nela que as 

empresas têm a chance de se redimir do ocorrido, aumentando a satisfação dos clientes e, assim, 

garantindo a permanência dos clientes utilizando seus serviços. Assim, quanto maior o 

conhecimento da empresa acerca de cada uma das dimensões do gerenciamento das reclamações, 

maiores as suas chances de garantir da lealdade dos clientes.   

A importância do processo de gerenciamento de reclamações se torna, ainda, mais 

importante ao se avaliar a grande disponibilidade de ofertas agressivas de empresas prestadoras 

de serviço de telecomunicações, o que torna a manutenção da lealdade dos clientes um grande 

desafio. 

Todavia, mesmo com a utilização de barreiras de saídas contratuais com o objetivo de 

criar altos custos de mudança para os clientes caso estes tenham interesse em trocar de 

fornecedor, é de interesse das empresas garantirem que os clientes continuem utilizando os seus 

serviços após o término do seu contrato. Esta, que, à primeira vista pode ser vista como uma 

estratégia que garante o retorno para as empresas, pode gerar um efeito negativo a partir da 

redução dos efeitos de um bom processo recuperação de serviços após a situação de falha. 
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Observa-se, porém, que os processos administração de reclamações e de recuperação de 

serviços, sobretudo no Brasil, ainda são pouco estudados, limitando as possibilidades no que 

concerne ao seu gerenciamento pelas empresas. Isto se dá devido à não utilização de um correto 

embasamento conceitual pelos gerentes e responsáveis por este processo nas empresas, que 

acabam por vincular a sua eficácia ou fracasso ao comportamento de variáveis comuns ao seu 

dia-a-dia e que, nem sempre, são as mais importantes.  

No que diz respeito ao processo de gerenciamento de reclamações especificamente na 

Indústria de telecomunicações, é importe se ressaltar que poucos estudos descritivos têm 

analisado como se dão os referidos fenômenos neste setor no Brasil. Considerando que aspectos 

como nível de envolvimento, tipos de falhas, sensibilidades às estratégias de recuperação e 

percepções de justiça tendem a variar de acordo com o tipo de negócio (RUYTER e WETZELS, 

2000), conclui-se que os resultados de estudos anteriores relacionados a recuperação de serviços, 

possivelmente, não são adequados às empresas de telecomunicações, apontando a existência de 

uma grande oportunidade de estudos atualmente nas referidas empresas. 

Neste contexto, do ponto de vista prático, o presente trabalho se justifica pela atual 

necessidade que as empresas de telefonia móvel têm de reverter as insatisfações de seus clientes 

geradas por falhas no serviço, fruto da complexidade presente nas operações de telecomunicações 

e que, para tanto, não têm referencial teórico adequado para auxiliá-as no gerenciamento do 

processo como um todo, dada a atual lacuna de estudos relacionados a esta temática.  

Sua abordagem metodológica e resultados poderão servir, ainda, de referência para que 

empresas de serviços de outros segmentos melhorem seus processos de recuperação ou 

desenvolvam estudos semelhantes para sua melhoria respeitando-se as limitações de 

generalização de resultados do estudo de caso. 



 
23

Do ponto de vista teórico, este trabalho se propõe a contribuir de forma significativa ao 

verificar a aplicabilidade de modelos e argumentos teóricos relacionados à temática estudada, na 

indústria de telecomunicações brasileira, além de descrever o processo de recuperação de 

serviços de forma mais ampla, evidenciando as inter-relações das variáveis analisadas, até então 

pouco consideradas em trabalhos acadêmicos.  

 Além disso, considerando que trabalhos acadêmicos da área de marketing têm utilizado 

com freqüência amostras compostas por estudantes de graduação e de pós-graduação, levando-os 

muitas vezes a responder sobre questões que não vivenciaram na prática, pode-se afirmar que 

uma contribuição relevante deste trabalho se concentra em pesquisar clientes reclamantes reais, 

após um curto período desde o episódio de sua reclamação e que faziam uso dos serviços de uma 

empresa que, à época da pesquisa, segundo os órgãos reguladores, se mostrava como uma líder 

em quantidade de reclamações recebidas. Considerando, ainda, que o fenômeno analisado faz 

parte de um universo muitas vezes não disponível para as pesquisas acadêmicas, tem-se um 

aumento da relevância desta pesquisa para a academia.  

Desta forma, pretende-se contribuir para o enriquecimento da literatura de Gestão de 

Serviços elaborando um referencial adequado a futuras pesquisas correlacionadas a esta temática. 

 

 

1.3  Objetivos 

Neste item serão apresentados os objetivos que direcionam esta pesquisa e que se voltam 

para o entendimento de como se dá a relação entre as percepções de justiça, satisfação e intenção 
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de recompra dos clientes reclamantes na presença ou ausência de altos custos de mudança de 

fornecedor após a ocorrência de um processo de gerenciamento da reclamação. 

 

 

1.3.1  Objetivo geral 

Investigar como se comportam as relações entre as percepções de justiça, satisfação e 

intenção de recompra dos clientes reclamantes que acionam o call center de telefonia móvel na 

presença de custos de mudança monetários, considerando as suas experiências anteriores com a 

empresa prestadora de serviço. 

 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

• Mensurar as percepções de justiça processual, distributiva e interpessoal dos clientes 

reclamantes que acionam o call center da empresa de telefonia móvel após o episódio 

de gerenciamento de reclamações; 

• Levantar o nível de satisfação dos clientes e a intenção de recompra reclamantes que 

acionam o call center da empresa de telefonia móvel após o episódio de gerenciamento 

de reclamações; 

• Identificar a presença do custo de mudança monetário para os clientes reclamantes que 

acionam o call center da empresa de telefonia móvel, analisar a sua influência na 

intenção de recompra e na relação entre a satisfação e intenção de recompra; 
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• Mensurar as experiências anteriores dos clientes reclamantes que acionam o call center 

com a empresa prestadora; 

• Verificar a influência das percepções de justiça processual, distributiva e interpessoal no 

nível de satisfação dos clientes após o episódio de gerenciamento de reclamações; 

• Mensurar a influência da satisfação dos clientes reclamantes que acionam o call center 

da empresa de telefonia móvel após o episódio de gerenciamento de reclamações na sua 

intenção de recompra; 

• Analisar a influência das experiências anteriores na relação entre a satisfação e intenção 

de recompra dos clientes reclamantes que acionam o call center da empresa de telefonia 

móvel após o episódio de gerenciamento de reclamações; 

 

No próximo capítulo será apresentado o referencial teórico desta pesquisa. 
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2  Referencial teórico 

Neste item, serão apresentadas as principais abordagens relacionadas aos temas estudados 

que direcionam as relações analisadas e fundamentam as análises e conclusões finais. 

 

 

2.1  Falhas e recuperação de serviços 

O marketing de serviços começou a ser estudado em uma linha independente do 

marketing de produtos a partir da década de 70, com o crescimento do setor de serviços nos 

Estados Unidos e a desregulamentação de vários setores de serviços em meados dos anos 80 

(BERRY e PARASURAMAN, 1993). Além disso, existem 4 características peculiares dos 

serviços que os tornam únicos e diferentes dos produtos tangíveis: a intangibilidade, a 

inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade (ZEITHAML e BITNER, 2000). E é devido a 

estas características que as falhas de serviços são inevitáveis, aumentando a complexidade 

associada ao gerenciamento destas operações nos tempos atuais. 

Do ponto de vista acadêmico, pode-se afirmar que o ponto de partida para os estudos de 

falhas e recuperação de serviços se deu no início da década de 90 e foi elaborado por Hart, 

Heskett e Sasser (1990) que publicaram o artigo seminal “The profitable Art of Service 

Recovery”.  
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Com sua obra, estes autores abriram uma nova linha de pesquisas ao introduzirem o 

conceito de recuperação de serviços, alegando que, em serviços, as falhas são inevitáveis e que, 

para serem bem sucedidas, caberia às companhias fazerem uso de estratégias de recuperação de 

serviços como forma de complementação aos processos existentes. Esta argumentação viria com 

o intuito de complementar o processo de prestação de serviços que, à época, tinha como 

característica preponderante a inexistência métodos estruturados para tratar os clientes na 

situação de ocorrência de falha. 

A falha de serviços é definida por Lovelock e Wright (2002, p. 161) como sendo “uma 

percepção dos clientes de que um ou mais aspectos específicos da entrega do serviço não 

atenderam às suas expectativas”.  

Observa-se que, apesar da constante busca pela qualidade na prestação dos serviços e todo 

esforço das empresas para que não existam falhas, elas parecem ser inevitáveis, pois sempre há 

chances de, ao se prover um serviço, as coisas saírem erradas (SLACK et al., 1996).  

Dessa forma, toda empresa de serviço, independente de seu porte, está sujeita a falhas, 

tornando a sua habilidade contornar a situação frente aos clientes um ponto vital na gestão 

organizacional, não podendo ser relegada a um segundo plano (HART et al., 1990).  

Já para Bateson e Hoffmam (2001, p.335) falha de serviço é a percepção que um cliente 

tem de que o serviço não foi prestado conforme originalmente planejado ou esperado, sendo a 

reclamação uma possível saída para tal situação. 

Em termos de causas, as falhas de serviços podem ser conseqüências de ações dos 

funcionários, fracasso em responder a necessidades específicas de clientes, não cumprimento de 

promessas por parte da empresa, fracassos na prestação do serviço como, por exemplo, serviço 

indisponível ou irracionalmente lento (BITNER et al., 1990), dentre outros. Kelley e Davis 
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(1993) reforçam a existência da multiplicidade de causas indicando que as falhas de serviço 

podem variar em intensidade e freqüência e podem resultar em clientes mais ou menos 

insatisfeitos. 

Nesta linha, Bitner et al. (1990) apontam a existência de dois tipos de falhas no encontro 

de serviços: de Processos e de Resultados. A dimensão de processos se relaciona às falhas 

ocorridas quando a entrega de serviços, por algum motivo, mostra-se ineficiente. Este tipo de 

falhas tem uma característica mais fortemente simbólica (SMITH et al., 1999). Já as falhas de 

resultados, são as relacionadas ao que o cliente efetivamente recebe do serviço, constituindo, 

assim, no serviço em si, pago pelo ele (PARASURAMAN et al., 1985). Neste sentido, as falhas 

de resultado envolvem um aspecto mais utilitário do serviço (SMITH et al., 1999).  

No que diz respeito à magnitude e aos tipos de falhas, diversos estudos apontam que, quão 

mais críticas ou desagradáveis para o cliente elas são, menores são os níveis de satisfação 

observados (ver, por exemplo, BITNER et al., 1990, 1994; GILLY e GELB, 1982; GOODWIN e 

ROSS, 1992; HOFFMAN et al., 1995; SMITH et al., 1999; WEBSTER e SUDARAM, 1998; 

ZHU et al., 2004). 

Já em relação ao comportamento do cliente após a ocorrência da falha, observa-se que 

alguns dos comportamentos possíveis são (TAX et al., 1998): 

a) Sair da empresa sem reclamar; 

b) Permanecer na empresa e não reclamar; 

c) Recorrer a terceiros, como os órgãos de defesa do consumidor; 

d) Reclamar junto à empresa prestadora. 
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Quando os clientes optam por reclamar junto à empresa prestadora, é possível conduzir o 

Gerenciamento da sua Reclamação. Este Gerenciamento é composto pelo processo que se inicia 

no entendimento das causas que levaram os clientes à situação de insatisfação até a 

operacionalização da estratégia de recuperação de serviços. Por este motivo, o macro-processo de 

Gerenciamento de reclamações deve ser encarado como o momento da verdade, pois, caso seja 

bem conduzido, tende a trazer benefícios importantes como de tornar os clientes insatisfeitos 

após uma falha em clientes satisfeitos (TAX et al., 1998) e, por conseguinte, leais (SANTOS, 

2001). 

Considerando que as falhas de serviço, de modo geral, produzem um impacto negativo na 

percepção do cliente quanto à organização fornecedora do serviço, faz-se necessário a condução 

de estratégias para a recuperação do ocorrido (MATTILA, 2001). Este processo, denominado de 

recuperação de Serviços, é composto por um conjunto de ações tomadas por uma empresa 

quando ocorrem falhas no processo de prestação de serviços. Neste sentido, a ocorrência de 

falhas deve ser vista como uma oportunidade, pois, além de permitir que a empresa se recupere, 

subsidia a melhoria de processos a partir da descoberta, atuação e aprendizado do ocorrido 

(SLACK et al., 1996).  

Já Lovelock e Wrigth (2002), definem recuperação do serviço como sendo os esforços 

sistemáticos de uma empresa após uma falha de serviço para corrigir um problema e manter a 

satisfação do cliente. Esta definição expressa a compreensão dos autores de que a recuperação do 

serviço está diretamente ligada à manutenção da confiança do cliente na empresa e ao tipo de 

atitude a ser adotada.  

Ainda segundo os autores, as empresas podem e devem se desculpar, repetir o serviço e 

até oferecer uma compensação, tentando, dessa forma, obter a solução paliativa desejada pelo 



 
30

cliente para o problema. Apesar de precisarem entender que estão sempre passíveis à ocorrência 

de falhas, as empresas devem estar sempre dispostas a fazer algo quando estas ocorrem.  

Johnston e Hewa (1997, p. 14), por sua vez, definem recuperação de serviços como “...as 

ações de um provedor de serviço para reduzir e/ou reparar os danos causados a um consumidor 

que são gerados por falha na entrega do serviço.”. Corroborando essa compreensão, existem 

evidências de que a recuperação de serviços está diretamente ligada à confiança. Pois o cliente 

espera que, no caso de um incidente, o prestador tenha condições de corrigir o problema, lhe 

oferecendo uma reparação rápida (TÉBOUL, 1999). 

Hart et al. (1990, p.148) apontam que “...uma boa recuperação pode transformar clientes 

bravos e frustrados em clientes leais. Pode, de fato, criar uma satisfação maior do que se tivesse 

sido feito sem problemas da primeira vez.”. 

O processo de recuperação de Serviços é, em geral, representado por modelos constituídos 

de etapas que mostram os passos a serem seguidos quando da ocorrência de uma falha e 

objetivando a manutenção da satisfação do cliente reclamante. Neste contexto, o modo pelo qual 

as reclamações são tratadas, exerce um impacto direto sobre a confiança que os clientes 

depositam no fornecedor, na satisfação percebida do serviço e, por conseguinte, no seu 

relacionamento com a empresa (LOVELOCK e WRIGTH, 2002). 

Assim, para o fomento da capacidade de recuperação de serviços, faz-se necessário que as 

empresas prestadoras sigam os seguintes passos (HART et al., 1990):  

a) Medir os custos relacionados às falhas: todos os erros têm um custo associado e 

medir a dimensão destes custos não só auxilia o desenvolvimento de estratégias de 

recuperação como também evidencia a perda de receita por eles gerada; 
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b) “Quebrar” o silêncio dos clientes: caso os clientes não reclamem da falha, a 

recuperação não pode ser feita. Por este motivo, deve-se incentivar as reclamações por 

todos os meios possíveis; 

c) Antecipar a necessidade de recuperação: deve ser feita por meio de um 

monitoramento contínuo do processo, pois quanto antes as oportunidades de atuação são 

identificadas, mais rapidamente a situação de insatisfação pode ser desfeita; 

d) Agir rapidamente: quanto mais rapidamente a estratégia de recuperação de 

serviços é aplicada, maiores as chances de que ela seja bem-sucedida e menores são os 

custos associados; 

e) Treinar e dar poder aos funcionários: ao dar autoridade, autonomia, 

responsabilidade e incentivar os funcionários que lidam diretamente com clientes, a 

probabilidade de sucesso da estratégia de recuperação aumenta; 

f)         Fechar o ciclo: informar ao cliente sempre que uma sugestão por ele for dada ou 

quando a resolução do seu caso é implantada como melhoria de processo, faz ele se 

sentir importante e aumenta a sua satisfação com o resultado do seu caso. 

Berry e Parasuraman (1995), por sua vez, propõem três etapas para se obter um processo 

efetivo de recuperação de serviços: 

a) Identificar os problemas do serviço; 

b) Resolver efetivamente os problemas; 

c) Aprender a partir da experiência de recuperação. 
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De forma semelhante, na visão de Zeithaml e Bitner (2000) e Bateson e Hoffman (2001), 

para uma boa recuperação de serviços há uma série de variáveis consideradas importantes, que 

são blocos necessários para que se tenha um processo efetivo:  

a) Atuar de forma preventiva na recuperação; 

b) Tomar uma ação de recuperação rápida; 

c) Analisar a justiça percebida pelo cliente ao utilizar a estratégia de recuperação; 

d) Aumentar o empowerment dos funcionários responsáveis pela recuperação de 

serviços, dentre outros.  

Além da lealdade (SANTOS, 2001), um outro benefício para as estratégias bem-sucedidas 

de recuperação de serviços é a propaganda boca-a-boca positiva. Propaganda boca-a-boca é 

definida por Mowen e Minor apud Swanson e Kelley (2001) como sendo uma troca de 

pensamentos, idéias, ou comentários entre dois ou mais consumidores após um encontro de 

serviço que tenha gerado prazer ou desprazer. No contexto da recuperação de serviços, 

consumidores que têm falhas satisfatoriamente corrigidas demonstram uma forte tendência para 

compartilhar informações positivas sobre a experiência que tiveram com sua rede social 

(SWANSON e KELLEY, 2001).  

Além disso, a variável tempo é de suma importância para a propaganda boca-a-boca 

positiva. Observa-se que quanto mais curtos são os tempos de operacionalização das estratégias 

de recuperação de serviço, maior a tendência para que os consumidores compartilhem 

informações e elogios (SWANSON e KELLEY, 2001). 
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É importante frisar que, apesar de existir um custo associado à recuperação efetiva de 

falhas, vários estudos têm demonstrado que esta é uma despesa que vale a pena se ter, pois os 

retornos tendem a ser maiores que o valor gasto. 

Nessa linha, aspectos relacionados a custos de qualidade começaram a ser discutidos a 

partir da década de 50 por Juran e, desde então, uma série de definições têm sido propostas 

objetivando apontar a existência de ganhos com ações voltadas para a qualidade e perdas 

decorrentes da sua ausência (WERNKE e BORNIA, 2000). 

 Numa abordagem onde se objetivou a contabilização dos retornos financeiros com 

esforços voltados para a retenção de clientes, porém, enfocando a recuperação de serviços, 

Johnston (2001) propôs um modelo conceitual que relaciona os processos de gerenciamento de 

reclamações e o desempenho financeiro das empresas. 

O autor aponta que as ações voltadas para a melhoria operacional, como melhoria de 

qualidade, redesenho de trabalho, dentre outros, podem aumentar os custos no curto prazo, mas 

tendem a reduzi-los no longo prazo, o que justificaria os esforços. 

A lógica relacional proposta por Johnston (2001) é estruturada a partir de cultura de 

reclamações para situações de falhas que influencia o processo de reclamação e que, em cadeia, 

se relaciona com fatores como satisfação dos clientes e atitude do empregado, tendo como 

resultado final o desempenho financeiro da empresa, conforme pode ser verificado na figura 1 

(2). 
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Figura 1 (2) – Modelo interdependente de reclamações e desempenho financeiro 
Fonte: Adaptado de Johnston (2001, p.3) 

  

Para operacionalização da análise e validação do modelo, Johnston (2001) se baseou na 

resposta de 40 Gerentes responsáveis pelo processo de administração de reclamações de 

empresas da Inglaterra que responderam um formulário contendo questões relacionadas ao 

processo de gerenciamento de reclamações. Como resultado, verificou-se que todas as relações 

propostas foram estatisticamente significativas. 

Com um enfoque essencialmente gerencial, Stauss e Schoeler (2004) examinaram o grau 

de conhecimento dos Gerentes responsáveis pelos departamentos de administração de 

reclamações acerca dos custos e benefícios relacionados ao processo de gerenciamento de 

reclamações nas empresas. 

Segundo os autores, os custos são subdivididos em custos de pessoal (mão-de-obra), 

Administrativos, de Comunicação (infra-estrutura) e de resposta (compensações, garantias, etc). 

Já os benefícios podem ser de informação (valor gerado com uso das informações), de atitude dos 

clientes (mudança da atitude do consumidor após o processo), recompra e de Comunicação 

(boca-a-boca positiva). 

Nesta pesquisa foram enviados 260 questionários para gerentes de Serviços ao clientes de 

empresas alemãs e obtiveram 149 respostas. Como resultado, foi verificado, dentre outras coisas, 
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que, apesar de importante, o conhecimento em relação a custos ainda é limitado nas empresas. 

Além disso, também se verificou que não há uma mensuração de todos benefícios da 

administração de reclamações pela maioria das empresas e que ainda há um baixo grau de 

conhecimento dos gerentes em relação à rentabilidade deste processo. 

 Em resumo, verifica-se que é de suma importância que, após a ocorrência de falhas, seja 

feita uma recuperação de serviços, observando os passos propostos pela literatura. Este é um 

processo de fundamental importância e que, apesar de ter um custo associado, traz retornos 

significativos.  

Neste contexto, observa-se a grande importância do gerenciamento de reclamações após a 

ocorrência de falhas e, ainda, que a sua gravidade e tipologia são especificidades que devem ser 

consideradas para a escolha da estratégia de recuperação a ser utilizada, pois estas influenciam a 

satisfação dos clientes após o processo de recuperação de serviços. 

Para a avaliação da percepção dos clientes acerca do gerenciamento de reclamações das 

empresas, uma teoria útil é a teoria da justiça, operacionalizada nas suas três dimensões. Estes 

conceitos serão discutidos no tópico seguinte. 

 

 

2.2  As percepções de justiça no gerenciamento de 
reclamações

Os estudos relacionados à percepção de justiça em relações sociais têm se concentrado na 

teoria da equidade, proposta inicialmente pela obra de Adams apud Santos (2001). Esta teoria 

propõe que a interação social é composta por uma troca entre duas partes em que cada uma 

compara os insumos (“inputs”) destinados à interação com os resultados (“outputs”) obtidos. 
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Desta forma, a partir da comparação entre o que é disponibilizado na interação com o que é 

obtido, quando há um resultado favorável para uma parte, esta tende a considerar a transação 

como justa enquanto que, por outro lado, se há um resultado desfavorável, a troca é entendida 

como injusta (SANTOS, 2001). 

Nesta linha, com um enfoque relacionado à satisfação com o processo de interação, Oliver 

e Swan (1989) analisaram a influência das percepções de justiça na satisfação e desta na intenção 

de recompra no contexto de uma transação de vendas. O estudo enfocou a transação entre 

vendedor e cliente sob a ótica da equidade, verificando que há influência significativa da 

percepção de justiça distributiva (equidade) na satisfação com o processo de vendas e desta na 

intenção de recompra futura. 

Apesar de ser um primeiro esforço no sentido de analisar simultaneamente as inter-

relações entre percepção de justiça, satisfação com o processo e intenção de recompra, no 

contexto em que foi conduzido este estudo, não existia um relacionamento prévio entre cliente e 

empresa, pois se tratava de uma transação de venda. Desta forma, as conclusões obtidas, apesar 

de relevantes, têm alcance reduzido para aplicações em relações de prestação de serviços, visto 

que o contexto analisado considerava um processo puramente transacional. 

Em um estudo exploratório, Goodwin e Ross (1990) ampliaram a aplicação do conceito 

de justiça analisando além da justiça distributiva, os fatores relacionados à justiça interpessoal e 

processual. Estes autores inovaram ao utilizar estes conceitos em um contexto de gerenciamento 

de reclamações e recuperação de falhas em serviços, onde foi apontado que, após a ocorrência de 

uma falha de serviço e a respectiva reclamação por parte do cliente, este avalia os esforços, 

procedimentos e resultados advindos sob a ótica das três dimensões de justiça. A partir de então, 

vários estudos analisaram o efeito das percepções de justiça na satisfação e resultado geral do 
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processo de gerenciamento de reclamações (ver, por exemplo, BLODGETT et al., 1997; 

GOODWIN e ROSS, 1992; SUNDARAM et al., 1997; TAX et al., 1998). 

Nesta linha, verifica-se a grande importância do uso dos conceitos relacionados à teoria da 

justiça para a avaliação do gerenciamento de reclamações apontando, inclusive, que esta teoria 

tem se mostrado útil para explicar as reações das pessoas para situações de conflitos, pois oferece 

uma estrutura abrangente para o entendimento do processo de reclamação do início ao fim. 

(GILLILAND, 1993; GOODWIN e ROSS, 1990 e 1992; TAX et al., 1998, p. 62).  

Assim, avaliando cada uma das três dimensões de justiça, observa-se que a distributiva foi 

a primeira a ser utilizada em relações sociais. Esta dimensão de justiça advém da teoria da 

equidade e está relacionada aos recursos que os clientes desejam em troca ao que 

disponibilizaram em um processo de transação social. Segundo esta teoria, em relações sociais, 

cada uma das partes disponibiliza recursos e recebe resultados da transação e sempre que há a 

percepção de que os resultados obtidos ultrapassam os recursos disponibilizados, a troca é vista 

como justa (GOODWIN e ROSS, 1990; OLIVER E SWAN, 1989; TAX et al., 1998). 

Uma das obras seminais que avaliaram a justiça distributiva é a de Deutsch (1975). Em 

sua obra, o autor afirma que existem três normas geralmente buscadas pelas pessoas nas 

transações sociais: a norma da contribuição, a norma da igualdade e a norma da necessidade. O 

autor afirma que as três normas devem ser avaliadas para que se tenha um completo 

entendimento do que as pessoas esperam receber em nas relações sociais.  

A norma da contribuição é relacionada à proporcionalidade dos resultados obtidos frente 

aos recursos disponibilizados e normalmente está presente em trocas em que a produtividade 

econômica é a prioridade. 
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A segunda norma, definida como norma da igualdade é relacionada ao recebimento de 

resultados independente da contribuição dada ao processo. As pessoas esperam que resultados 

semelhantes aos obtidos em outras situações por outras pessoas sejam novamente obtidos 

independente de como se deu sua participação na relação.  

Por fim, a norma da necessidade se relaciona ao recebimento de resultados com base no 

que se solicita independente da contribuição dada ao processo. Esta norma tem por base a 

satisfação das necessidades do indivíduo independente da sua importância individual no 

processo. 

A segunda dimensão de justiça, a justiça processual, está relacionada a métodos justos e 

pacíficos de gerenciar, moderar ou resolver disputas, enfocando, dessa forma, os meios para os 

quais os fins são alcançados (THIBAUT e WALKER apud SANTOS, 2001).  

Os estudos pioneiros que propuseram a justiça processual como fator relevante para o 

contexto de percepção de justiça em processos penais, surgiram da área legal. Verificou-se que 

veredictos resultantes de procedimentos que ofereciam controle de processo aos disputantes eram 

percebidos como mais justos do que aqueles processos que negavam este mesmo controle.  

Especificamente no contexto de recuperação de serviços, a justiça processual está 

relacionada à avaliação feita pelo cliente de todo o processo decisório que culmina com a 

efetivação da estratégia de recuperação da falha.  

Neste contexto, pode-se afirmar que os aspectos de maior relevância relacionados à 

justiça processual em um processo de recuperação de serviços em são (HILL e BAER, 1994; 

TAX et al,. 1998): a velocidade com que se responde à reclamação feita, a abertura para que o 

reclamante apresente seu ponto de vista (controle do processo), a facilidade para entrar ou sair do 
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processo, a flexibilidade para adaptação do processo à necessidade do reclamante e a aceitação da 

responsabilidade por parte do prestador de serviços. 

Por fim, a dimensão de justiça interpessoal é avaliada pelo cliente durante as suas interações 

com o fornecedor de serviços durante o processo de recuperação da falha e envolve a sua 

percepção acerca da postura do funcionário de serviços (TAX et al., 1998).  

Segundo Bies e Moag apud Santos (2001), a forma pessoal com que os resultados são 

informados afeta a percepção geral de justiça. Em seu estudo os autores verificaram que a 

percepção de justiça interpessoal era mais forte quando os aspectos relacionados à sinceridade e 

ao respeito na comunicação eram observados. Neste sentido, pode-se inferir que, por mais que o 

resultado do processo seja o esperado, um tratamento desrespeitoso ou não sincero, pode levar a 

sentimentos de injustiça por parte das pessoas. 

Já Bitner et al. (1990) afirmam que, após a ocorrência de uma falha, o modo pelo qual o 

funcionário de serviço responde ao cliente é fundamental para que este fique satisfeito após o 

episódio de reclamação, pois é a atuação do funcionário que definirá como o incidente será 

lembrado pelo cliente. Assim, caso o funcionário se mostre inábil em tratar a reclamação do 

cliente, o processo de atendimento é visto como falho, levando a ocorrência de um desvio duplo, 

que é caracterizado pela ocorrência de duas falhas de forma seqüencial e que não só aumenta a 

insatisfação do cliente reclamante, como também a sua expectativa acerca da recuperação de 

serviços por parte da empresa (JOHNSTON e FERN, 1999). 

Verifica-se, ainda, que, para o processo de gerenciamento de reclamações, são aspectos 

relevantes relacionados à justiça interpessoal: a explicação das causas do problema, a 

honestidade, a educação/cortesia, a demonstração de esforço na resolução do problema, a empatia 
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(interesse genuíno de entender e resolver o problema do cliente) e um pedido desculpas de forma 

sincera (SANTOS, 2001; TAX et al., 1998). 

Hill e Baer (1994), por sua vez, analisaram aspectos da justiça processual e teoria das 

“desculpas” aplicadas à recuperação de serviços. Em sua obra os autores avaliaram como o tipo 

de desculpa (valência, justificativa e minimização, ligação, negação, defecção e explicação) 

influenciava a percepção dos indivíduos sobre o dano causado pela experiência insatisfatória, 

bem como sua percepção acerca da culpa dos fornecedores do serviço e o nível de aceitação da 

referida desculpa. 

Como resultado, os autores concluíram que as desculpas de justificativa são avaliadas 

mais favoravelmente do que as desculpas de valência e as desculpas de ligação, que tentam 

diminuir os resultados negativos e eximir a empresa da culpa pela falha, respectivamente. 

Nesta linha, em um trabalho aplicado no contexto brasileiro em uma abordagem multi-

indústria, Santos (2001) avaliou a influência das percepções de justiça na satisfação com o 

gerenciamento de reclamações e, desta, nas variáveis relacionais de lealdade e confiança. Em seu 

estudo, a autora conduziu uma pesquisa de corte transversal com 224 consumidores de vários 

tipos de serviços da cidade de Porto Alegre que afirmaram ter feito algum tipo de reclamação à 

prestadora no período de 12 meses anteriores à data da entrevista. 

Como resultado, a autora verificou que as percepções de justiça distributiva, processual e 

interpessoal afetaram de forma significativa a satisfação com a administração de reclamações e 

esta afetou a variável relacional de confiança, mas não a lealdade. 

Neste contexto, observa-se que a utilização da teoria da justiça a partir da avaliação das 

suas três dimensões, é extremamente útil para se modelar as percepções de clientes reclamantes 
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após a ocorrência de uma falha de serviços. Assim, espera-se que as percepções de justiça 

distributiva, processual e interpessoal, operacionalizadas a partir de seus principais elementos 

propostos em trabalhos anteriores, relacionem-se positivamente com a satisfação dos clientes 

após o gerenciamento de reclamações feito pela empresa prestadora. 

O principal resultante após o gerenciamento de reclamações é a satisfação do consumidor, 

que tende a ser influenciada de forma positiva quando há boas avaliações das dimensões de 

justiça por parte do cliente. Para um melhor entendimento das principais facetas do construto 

satisfação, será conduzida uma revisão da literatura pertinente no tópico a seguir.   

 

 

2.3  Satisfação do consumidor 

Observa-se que o construto satisfação tem sido amplamente pesquisado desde a década de 

80, a partir de trabalhos como Oliver (1980) e Churchill e Surprenant (1982). 

Em um estudo seminal, Oliver (1980) propôs que a intenção de compra é função da 

satisfação do consumidor e esta é função da desconfirmação de expectativas. A desconfirmação 

de expectativas tem se mostrado dominante nas pesquisas relacionadas à satisfação pós-consumo 

e, nela, a satisfação do consumidor é resultado da comparação entre as suas expectativas iniciais a 

respeito do produto ou serviço e a performance real observada. Neste sentido, a satisfação com 

um produto ou serviço não depende apenas da sua performance, mas também do que o 

consumidor espera receber do que está comprando. Assim, quando é observada uma performance 

inferior à expectativa, tem-se a desconfirmação negativa das expectativas, gerando uma 

insatisfação com o produto ou serviço. Por outro lado, quando a performance observada é igual 
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ou superior ao esperado, há a confirmação ou a desconfirmação positiva das expectativas, 

respectivamente, levando os consumidores ao estado de satisfação (OLIVER, 1980). 

Por outro lado, Churchill e Surprenant (1982) verificaram em sua pesquisa que o 

paradigma dominante da desconfirmação de expectativas utilizado por Oliver (1980) se mostrou 

válido apenas nas transações envolvendo bens não duráveis ou de baixo valor. Em outras 

palavras, verificou-se que, para bens duráveis, onde há um maior envolvimento com o processo 

de consumo, a performance observada se mostrou mais importante para a satisfação final do que 

o paradigma da desconfirmação, que leva em consideração as expectativas anteriores ao 

consumo.  

Anos mais tarde, Oliver e Swan (1989) avaliaram a satisfação com serviços contemplando 

a teoria da Equidade. Neste estudo, os autores afirmam que os processos relacionados à Equidade 

e à desconfirmação de expectativas são construtos distintos e complementares nas respostas dos 

consumidores, pois ambos tratam de fatores vinculados aos resultados da transação em 

comparação com os insumos disponibilizados, no caso da Equidade e às expectativas anteriores à 

transação, no caso da desconfirmação. 

Uma outra abordagem existente para o entendimento do construto satisfação em Serviços 

é a teoria da atribuição. Esta teoria pode ser vista como um modelo de autovalorização e 

autodefesa, pois se trata das pessoas assumirem os créditos quando há sucesso em um processo e 

de negarem a responsabilidade em caso de fracasso (BATESON e HOFFMAN, 2001). Em outras 

palavras, em situações inesperadas, as pessoas tentam buscar explicações para o ocorrido, 

atribuindo, assim, uma causa para o resultado. Em um contexto de prestação de serviços, isto é 

aplicável tanto aos clientes, que tendem a colocar a culpa das falhas de processo na empresa ou 

nos funcionários, quanto aos próprios funcionários, que apontam os Sistemas ou os próprios 

clientes como causadores de determinada falha na prestação do Serviço. Segundo Oliver e 
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DeSarbo (1988), as atribuições causais têm um papel mediador entre a desconfirmação das 

percepções e a satisfação com o consumo. 

Em uma abordagem mais abrangente, o ACSI – American Customer Satisfaction Index, 

proposto por Fornell et al. (1996) evidencia as variáveis antecedentes e resultantes da satisfação 

global do cliente. Nesta visão, o construto satisfação é definido como uma variável Latente 

central dentro de um modelo de maior de inter-relações, em que antecedem a satisfação os fatores 

relacionados às expectativas, a Qualidade e ao valor percebido pelo cliente. Por outro lado, a 

sucedem os fatores relacionados às reclamações e a lealdade dos clientes (FORNELL et al., 

1996). As inter-relações entre as variáveis descritas por Fornell et al. (1996) podem ser 

verificadas na figura 2 (2): 
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Figura 2 (2). Framework do modelo ACSI 
Fonte: Fornell et al. (1996, p. 8) 
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Segundo Fornell et al. (1996), quanto mais satisfeitos estão os clientes, maior é a lealdade 

gerada no seu relacionamento com a empresa. Em contrapartida, os autores afirmam que, quanto 

menor a quantidade de reclamações feitas à empresa, maiores são os índices de satisfação 

verificados. Por fim, a relação entre as reclamações e a lealdade dos clientes depende, segundo os 

autores, da competência da empresa em tornar clientes reclamantes em clientes leais, fruto de um 

processo de gerenciamento de reclamações. Caso o processo de gerenciamento de reclamações se 

mostre eficaz, há uma relação positiva e os clientes se tornam leais. Todavia, caso seja observado 

um processo mal-feito, a empresa contribuirá para perda do cliente reclamante. 

Para esta pesquisa, considerando-se os achados de Churchill e Surprenant (1982), conclui-

se que o evento relacionado a uma reclamação acerca do serviço de telefonia celular pode ser 

classificado como não durável e de relativo baixo envolvimento, podendo, portanto, ter a 

satisfação final avaliada a partir do paradigma da desconfirmação de expectativas. 

 Por fim, em relação à definição do construto satisfação do consumidor, um ponto 

relevante se concentra na distinção entre satisfação transacional e satisfação acumulada. 

Enquanto a satisfação transacional é resultado de apenas um encontro de serviços, a satisfação 

acumulada é formada a partir de vários encontros, que representa a experiência prévia do cliente 

com a empresa (JONES e SUH, 2000). Neste sentido, a satisfação específica da transação provê 

apenas um diagnóstico estático do encontro de serviços, enquanto a satisfação acumulada reflete 

uma série de avaliações transacionais. 

 Para esta pesquisa, será analisada a satisfação transacional com a empresa de serviços 

devido ao objetivo do pesquisador em analisar o quão este construto é influenciado pelo processo 

de gerenciamento de reclamações. Assim, a influência da relação histórica entre o cliente e a 
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empresa será avaliada de forma separada a partir da variável ‘Experiências Anteriores’, construto 

que será discutido nos tópicos seguintes. 

Já com relação aos antecedentes e conseqüentes da satisfação do consumidor, observa-se 

que estes têm sido avaliados nos mais diversos contextos de Marketing, sobretudo em serviços. 

Nos próximos tópicos, serão discutidas algumas destas abordagens principalmente dentro do 

contexto de gerenciamento de reclamações. 

 

 

2.3.1 Impacto do gerenciamento de reclamações na satisfação 

A satisfação do consumidor tem sido largamente estudada na área de serviços de forma 

geral e dentro dos contextos de recuperação de serviços e gerenciamento de reclamações.  

Em um trabalho seminal, Bitner et al. (1990) analisaram os encontros de serviços de modo 

a identificar e agrupar os eventos críticos que geravam a satisfação ou a insatisfação com a 

interação empresa-cliente. Para tanto, foi utilizada a técnica do incidente crítico (TIC), que 

consiste em coletar informações por meio de uma série de perguntas estruturadas e, por fim, 

classificar os comportamentos humanos para possibilitar o entendimento de um problema prático.  

Em seu estudo, estes autores identificaram três grandes grupos de incidentes apontados 

pelos clientes como críticos durante o encontro de serviço: respostas do funcionário a problemas 

na entrega do serviço, às necessidades e solicitações do consumidor e ações inesperadas do 

funcionário. 

Os incidentes do primeiro grupo, especificamente, relacionavam-se às respostas dos 

funcionários às falhas ocorridas durante a entrega do serviço, como serviço lento ou indisponível. 
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Os autores verificaram que, dependendo da forma como eram dadas, estas respostas 

influenciavam diretamente a satisfação ou a insatisfação dos clientes, pois os tipos de falhas 

identificados eram entendidos como inevitáveis pelos clientes e, por este motivo, eram passíveis 

de ocorrência nas melhores firmas. Neste sentido, Bitner et al. (1990), argumentam que nem 

sempre a falha por si só leva à insatisfação do consumidor, pois muitos clientes aceitam o fato de 

que, nem sempre, tudo funciona bem. Em alguns casos, continuam afirmando, a resposta da 

organização ou a sua ausência é que causa a insatisfação dos consumidores.  

Já Tax et al. (1998) avaliaram a influência do gerenciamento de reclamações na satisfação 

dos consumidores. Os autores observaram que as três dimensões de justiça percebidas durante o 

processo de gerenciamento de reclamações estavam positivamente relacionadas com a satisfação. 

Foi verificado, também, que quanto maior a insatisfação com a administração do processo 

de recuperação de serviços, menor os indicadores de compromisso e confiança com a empresa. 

Por fim, os autores verificaram um efeito moderador negativo das experiências anteriores dos 

clientes com a empresa na relação entre satisfação e as variáveis relacionais confiança e 

compromisso.  Ou seja, quanto melhor era a avaliação das experiências prévias de serviço com a 

empresa, menores eram os efeitos da insatisfação com a administração do processo nas variáveis 

relacionais, demonstrando a importância da história de relacionamento com a empresa na 

avaliação do resultado da transação. 

 O Framework avaliado por Tax et al. (1998), pode ser verificado na figura 3 (2). 
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Figura 3 (2). Framework do gerenciamento de reclamações 

Fonte: Adaptado de Tax et al. (1998, p. 61) 

 

Webster e Sudaram (1998) estudaram quais as melhores e piores estratégias de 

recuperação considerando o contexto da falha e qual a influência destas estratégias na satisfação e 

na intenção de recompra. À luz da teoria de justiça distributiva, foi analisada a relação entre 

satisfação dos clientes com os esforços de recuperação da empresa, sua lealdade e a gravidade 

das falhas. O estudo conduzido pelos autores envolveu três tipos de cenários de esforços de 

recuperação: o primeiro se baseava em um pedido de desculpas, o segundo consistia em conceder 

desconto e o último seria refazer o pedido imediatamente. Foram usados dois níveis de gravidade 

(alto e baixo) e analisados três tipos de serviços (restaurante, oficina mecânica e lavanderia) e 

avaliados 24 tipos de cenários baseados em falhas ocorridas nos ambientes estudados. 

Os autores concluíram que os clientes que experimentaram alguma falha em serviço em 

situações críticas e de alto envolvimento tiveram menor nível de satisfação com os esforços da 

empresa na recuperação e menor nível de lealdade do que aqueles que experimentaram situações 
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menos críticas. Os autores observaram, ainda, que os esforços de recuperação aumentaram a 

satisfação e a probabilidade de recompra e que o tipo de recuperação mais adequado à situação, 

depende do nível de sua gravidade, isto é “em situações mais críticas a estratégia de refazer o 

serviço foi mais efetiva, enquanto em situações menos críticas, conceder descontos foi a 

estratégia mais efetiva” (WEBSTER e SUDARAM, 1998, p. 156).  

Ainda no contexto da satisfação após um processo de recuperação de serviços, alguns 

autores argumentam que os clientes podem se tornar mais satisfeitos após terem sidos submetidos 

a uma situação de falhas seguida por uma recuperação de serviços bem-sucedida do que se não 

tivessem vivenciado uma situação de falha. Este é o chamado paradoxo da recuperação de 

Serviços (MCCOLLOUGH e BHARADWAJ apud MCCOLLOUGH et al., 2000).  

Segundo esta teoria, os clientes podem ter um grau de satisfação igual ou maior do que 

aquele que teriam se não tivessem tido nenhuma experiência de falha (MCCOLLOUGH et al., 

2000), pois eles ”classificam mais positivamente o desempenho se acontece uma falha e os 

funcionários de contato a resolvem do que se o serviço tivesse sido bem-sucedido desde o 

começo” (BATESON e HOFFMAM, 2003, p. 335).   

Nesta linha, Spreng et al. (1995) verificaram que a satisfação com o processo de 

recuperação de serviços tem mais impacto na satisfação, intenção de recompra e boca-a-boca 

positiva que a satisfação com atributos relacionados ao serviço inicial. 
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Essa tese é reforçada por Berry e Parasuraman (1995, p.53):  

 

“os clientes prestam mais atenção ao desempenho da companhia quando 
algo dá errado do que quando tudo funciona bem. Serviços com falhas 
produzem uma emoção mais intensa e, assim, uma avaliação mais 
carregada da parte do cliente do que o serviço impecável”.  

 

E continuam indicando que os clientes se tornam “uma platéia atenta para as mensagens 

que o esforço de recuperação da empresa transmite sobre seus valores e prioridades de serviço” 

(BERRY e PARASURAMAN, 1995, p.53).  

Em síntese, na situação de falhas em serviços, se as expectativas criadas não são 

atendidas, é gerada a insatisfação do cliente (PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 1985), 

porém, se a empresa se recuperar da falha, esta conseguirá reverter o estado de insatisfação, 

deixando os clientes tão ou mais satisfeitos do que estavam antes da falha (HART et al., 1990) 

caracterizando o paradoxo de recuperação de falhas. 

Já McCollough et al. (2000), analisaram a natureza dos determinantes da satisfação dos 

consumidores após uma falha e a devida recuperação por parte da empresa. Foram analisados os 

antecedentes da satisfação pós-recuperação de falha dentro de um contexto das teorias 

desconfirmação de expectativas, da justiça e do paradoxo de recuperação. Foi observado que o 

paradoxo da recuperação de serviços não encontrou amparo empírico amplo em situações, por 

exemplo, onde havia a recorrência da falha ou em casos onde não tinha ocorrido uma recuperação 

de serviços excepcional e rápida.  

Por outro lado, os autores verificaram que a recuperação de serviços bem-feita, avaliada a 

partir das três dimensões de justiça, teve um grande impacto no curto prazo no que diz respeito à 
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satisfação dos clientes com o gerenciamento da reclamação e, indiretamente, no longo prazo com 

o aumento da probabilidade de recompra futura dos clientes. 

Neste contexto, observa-se que existe amplo amparo na literatura no que concerne à 

influência do processo de gerenciamento de reclamações na satisfação dos clientes após o 

episódio da reclamação.  

Um importante conseqüente da satisfação após o gerenciamento de reclamações é a 

intenção de recompra dos clientes. Este construto será discutido no tópico seguinte. 

 

 

2.4  A intenção de recompra

 A intenção de recompra tem sido definida como sinônimo de lealdade à marca ou ao 

produto. Oliver (1999) define a lealdade como sendo a existência de um comprometimento 

profundo em comprar ou utilizar novamente um produto ou serviço no futuro, gerando compras 

recorrentes da mesma marca ou empresa. 

No que diz respeito aos antecedentes da intenção de recompra e, conseqüentemente, da 

lealdade, há argumentos em favor de que a satisfação global com um produto ou serviço é um dos 

determinantes básicos da lealdade (GONÇALVES, 2002). 

Oliver (1999), por sua vez, propõe que o comportamento de recompra de produtos ou 

serviços é antecedido por quatro fases seqüenciais, nas quais os clientes passam antes de 

efetivarem a ação em si: 
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a) O estágio cognitivo, onde a lealdade está associada a atributos do produto e cuja 

vulnerabilidade principal se concentra na possibilidade de identificação, por parte 

do consumidor, de produtos com características hipoteticamente melhores a partir, 

por exemplo, de propagandas; 

b) O estágio afetivo, onde há um componente idiossincrático em que a lealdade se 

relaciona com um gostar. Neste estágio, as principais vulnerabilidades da lealdade 

se concentram no descontentamento, ou insatisfação, induzida pela concorrência e 

na deterioração da performance do produto ou serviço; 

c)  O estágio conativo, onde se inicia a intenção racional de recompra propriamente 

dita com o real desejo de repetir a compra do produto ou serviço. Neste estágio, as 

mensagens de persuasão para troca de marcas através de propagandas, por 

exemplo, e a deterioração da performance são os principais riscos relacionados à 

lealdade; 

d)  O estágio de ação, onde as intenções de recompra são convertidas em ações. Os 

principais obstáculos à lealdade, são a indisponibilidade de produtos ou serviços e 

a deterioração da sua performance com o uso.   

 

Oliver (1999, pg. 37) afirma que da mesma forma que “a satisfação é um bloco de 

construção para a lealdade [e da intenção de recompra], primariamente na fase afetiva, a 

insatisfação é o tendão de Aquiles da lealdade” e esta pode ser induzida por outras empresas 

concorrentes. 

 Verifica-se a partir do modelo de satisfação do cliente Americano, ACS Index, que o 

resultado do relacionamento entre reclamações do cliente e sua lealdade é influenciado pelo 

sistema de serviço ao cliente e pela solução dada pelo fornecedor às reclamações (FORNELL, 
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1996). Neste sentido, observa-se que, quando as reclamações são devidamente tratadas pelo 

fornecedor de serviços, há uma transformação de um cliente insatisfeito para um cliente fiel. 

Todavia, quando o gerenciamento da reclamação é mal-feito, há uma tendência de perda da 

lealdade do cliente, sendo uma conseqüência natural desta perda, a sua intenção de acabar o seu 

relacionamento com a empresa prestadora (MORGAN e HUNT, 1994, p. 26) no lugar de voltar a 

utilizar os seus serviços no futuro. 

Segundo Morgan e Hunt (1994), a variável comprometimento antecede e se relaciona de 

forma negativa com a intenção de o cliente terminar o seu relacionamento com a empresa 

fornecedora. É apontado, ainda, que um dos antecedentes da variável comprometimento é a 

variável confiança, sendo o conjunto das duas o núcleo do modelo de marketing relacionamento 

que explica a relação entre empresas e clientes. Neste sentido, a intenção de permanecer ou não 

como cliente de determinada empresa é influenciada não apenas por transações específicas com 

esta, mas por toda a história de relacionamento entre as partes, que pode ser resumida nas suas 

experiências anteriores com a empresa.  

Nesta linha, alguns estudos têm analisado o impacto das experiências anteriores 

especificamente no contexto de gerenciamento de reclamações.  

Tax et al. (1998) verificaram que, quanto melhores as experiências anteriores dos clientes, 

menores os impactos de uma reclamação mal-gerenciada na sua confiança e compromisso. 

Segundo os autores, esta conclusão está de acordo com a perspectiva de valor acumulado de 

marcas em que, boas experiências ao longo do tempo, levam o cliente a relevar um mau 

tratamento recebido em uma determinada transação. 

Já Santos (2001) analisou a influência das experiências anteriores na confiança dos 

clientes e, desta, na sua lealdade. Apesar de a autora ter conseguido suporte para a hipótese que 

apontava para uma relação positiva entre as experiências anteriores e a confiança, a influência 
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encontrada foi baixa, o que não era esperado, visto que se espera que boas experiências 

tendessem a gerar confiança e comprometimento. 

Para o presente estudo, considerando que se está avaliando a intenção do cliente em 

recomprar no futuro após este ter tido experiências anteriores com a prestadora de serviços, mas 

não a sua ação em si, a fase a ser avaliada é a conativa da lealdade. Todavia, “...como qualquer 

‘boa intenção’, este desejo pode ser antecipado [pelo cliente], mas não realizado” (OLIVER, 

1999, p. 35) e, por este motivo, é possível que após outras experiências de serviço a atitude e a 

intenção do cliente mudem, podendo mudar, também, a sua ação. Esta é uma das limitações da 

abordagem proposta. 

Além da satisfação, um importante antecedente da intenção de recompra considerado 

neste trabalho são os custos de mudança percebidos pelos clientes. Para melhor entendimento 

deste construto, será promovida uma discussão mais ampla no próximo tópico. 

 

 

2.5  Custos de mudança

 Cada vez mais, as pesquisas acadêmicas têm verificado que os custos de mudança têm se 

configurado como um fator relevante que antecede a lealdade dos consumidores de serviços 

(BURNHAM et al., 2003). Apesar da constatação de que construtos como satisfação do 

consumidor (FORNELL et al., 1996; OLIVER e SWAN, 1989), confiança e comprometimento 

(MORGAN e HUNT, 1994) são antecedentes importantes da recompra, os custos de mudança 

têm explicado boa parte da variância deste fenômeno, principalmente em mercados com 

características de alta competição, aspectos regulatórios menos rígidos e grande competição por 

preço (BURNHAM et al., 2003). 
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 Burnham et al. (2003, p. 110) definem custos de mudança como sendo “os custos 

incorridos uma única vez que os clientes associam ao processo de mudar de um fornecedor para 

outro”. Já Fornell (1992, p. 10) definem os custos de mudança como sendo aqueles que “fazem 

com que seja custoso para o consumidor trocar de fornecedor”. 

 Apesar dos custos de mudança terem sido estudados na área de comportamento de 

consumo, de forma geral, como um construto unidimensional (ver, por exemplo, JONES et al., 

2000; PING, 1993), Burnham et al. (2003) avaliaram o seu aspecto multidimensional, propondo 

oito facetas e três fatores de ordem superior para este construto, conforme pode ser verificado no 

quadro 1 (2). 

Perdas monetárias – Custos relacionados a taxas e gastos, de forma 
geral, oriundos da adesão a novos contratos com fornecedores ou 
término com antigos. 

 
Custos de Mudança 

financeiros 
Perdas financeiras e de 

benefícios quantificáveis. 
Perda de benefícios – Custos de perdas de benefícios com os 
fornecedores atuais, como descontos, programas de fidelidade e outros 
benefícios dados apenas a clientes antigos. 
Perdas de relacionamento pessoal: Custos emocionais oriundos do 
término do relacionamento com as pessoas da empresa prestadora de 
serviço. 

 
Custos de Mudança 

Relacionais 
Perdas de relacionamentos e de 
marcas, gerando desconfortos 
psicológicos ou emocionais. 

Perdas do relacionamento com a marca: Custos de perda da identidade 
criada com a marca ou empresa durante o seu histórico de 
relacionamento 
Risco Econômico – Relacionado à incerteza inerente à relação com o 
novo fornecedor acerca do risco de desempenho, financeiro e de 
conveniência. 
Custos de Avaliação – Relacionados ao tempo e esforço desprendidos 
na busca e análise de fornecedores para a tomada de decisão de 
mudança. 
Custos de Aprendizado – Tempo e esforço para se aprender novos 
conhecimentos para utilizar novos produtos ou serviços de forma 
efetiva. 

 
 
 

Custos de Mudança de 
Procedimentos 

Perda de tempo e esforço. 

Custos de configuração – Tempo e esforço para se iniciar um 
relacionamento com um novo fornecedor ou configurar um produto 
para o uso inicial. 

Quadro 1 (2) – Tipos de custos de mudança 
Fonte: adaptado de Burnham et. al. (2003, p.111) 

 



 
55

 Os autores verificaram que o tipo de custo de mudança tende a se relacionar com o 

contexto do serviço prestado e às características individuais dos clientes. Além disso, a 

complexidade para se usar o serviço e o grau de heterogeneidade presente no mercado se 

mostraram como importantes antecedentes dos custos de mudança. Os autores fundamentam 

estas relações devido ao fato de que, quanto maior a heterogeneidade entre as empresas 

fornecedoras, maior a tendência de que a forma de utilização dos serviços e o risco percebido 

sejam significativamente diferentes de uma empresa para outra. Além disso, um maior grau de 

complexidade associado à utilização dos serviços tende a aumentar as barreiras de saída, 

sobretudo para os consumidores que não sejam familiarizados com novas tecnologias ou sejam 

avessos a mudanças. 

Por fim, como resultado de seu estudo, Burnham et al. (2003) verificaram que quanto 

maiores os custos de mudança e a satisfação dos clientes, maiores as intenções destes em 

permanecer com a empresa no futuro. Apesar disso, os autores não conseguiram suporte para a 

hipótese que afirmava existir um efeito moderador negativo dos custos de mudança no 

relacionamento entre satisfação e intenção de recompra. Ou seja, a presença ou ausência de altos 

custos de mudança não influenciou a relação entre satisfação e lealdade.  

 Nesta linha, analisando a influência dos custos de mudança na intenção de recompra e na 

sua relação com satisfação em serviços, Jones et al. (2000) conduziram um estudo junto a 434 

usuários de bancos e salões de beleza dos Estados Unidos. 

 Diferentemente dos resultados encontrados por Burnham et al. (2003), estes autores 

verificaram que os custos de mudança só apresentaram relação significativa com a intenção de 

recompra em situações de baixos níveis de satisfação dos clientes. Todavia, foi identificado um 

efeito moderador negativo dos custos de mudança na relação entre satisfação e Intenção de 
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recompra. Ou seja, quanto maiores eram os custos de mudança, menor a influência entre 

satisfação e lealdade. 

Em estudo semelhante, Santos e Fernandes (2005) analisaram, dentre outros fenômenos, a 

influência dos custos de mudança na lealdade e o seu efeito moderador na relação entre satisfação 

e lealdade no contexto da prestação de serviços bancários e de companhias aéreas. Como 

resultado, os autores verificaram que quanto maiores os custos de mudança, maior a intenção de 

recompra declarada pelos respondentes. Todavia, não foi encontrado suporte para o efeito 

moderador proposto dos custos de mudança na relação entre satisfação e lealdade. 

 Também no contexto brasileiro, Gastal e Luce (2005) avaliaram a influência da satisfação 

e dos custos de mudança na lealdade dos clientes na indústria de telefonia celular. Os autores 

propuseram que, da mesma forma que a satisfação do consumidor, tais custos gerariam um efeito 

decisivo na lealdade, considerando todas as suas dimensões propostas por Burnham et al. (2003).   

 Como resultados, estes autores verificaram que a satisfação influencia positivamente a 

lealdade, mas que nem todos os tipos de custos de mudança mostraram ter o mesmo efeito sobre 

este construto. Custos como o de Avaliação e de Inicialização não demonstraram ter nenhum 

efeito sobre a lealdade, enquanto que os custos de mudança monetários apresentaram efeitos 

significativos na intenção de recompra dos clientes. 

 Outros estudos verificaram que o efeito da satisfação dos clientes na intenção de recompra 

são minimizados em situações de altos custos de mudança. Patterson (2004), em um estudo 

multi-indústria, verificou a existência do efeito moderador dos custos de mudança na relação 

satisfação-lealdade.  

 Já Caruana (2004), analisou a influência de cada uma das tipologias de custos de mudança 

propostas por Burnham et al. (2003) nos quatro estágios de lealdade propostos por Oliver (1999) 

em um contexto B2B. Como resultado, este autor verificou que os custos de mudança contratuais 
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(ou financeiros) se mostraram como antecedentes da lealdade cognitiva, enquanto que os custos 

de mudança relacionais se relacionaram com os estágios afetivo e conativo da lealdade. Por fim, 

o mesmo autor verificou que os custos de mudança de procedimento tiveram um relacionamento 

apenas moderado com o estágio de ação da lealdade. 

 Observa-se, portanto, que os custos de mudança têm mostrado ter um papel fundamental 

na atitude dos clientes em relação à empresa prestadora de serviços, quer seja influenciando 

diretamente a lealdade, quer seja atuando como uma variável moderadora na relação satisfação-

lealdade. 

 Neste sentido, para a presente pesquisa, será avaliada a dimensão de Custos monetários, 

proposta por Burnham et al. (2003). Estes custos estão fortemente presentes na prestação de 

serviços telefonia celular no Brasil sob a forma de uma barreira de saída contratual chamada de 

carência Contratual. Esta barreira de saída tem um prazo de validade que varia entre 12 e 18 

meses e é imposta pelas empresas prestadoras de serviço aos seus clientes em troca da venda de 

aparelhos celulares por preços mais baixos. 

Considerando os objetivos geral e específicos, além da revisão de literatura apresentada, 

no próximo tópico serão apresentadas as hipóteses de pesquisa propostas que norteiam este 

estudo. 

 

 

2.6 Hipóteses de pesquisa e modelo teórico 

Considerando a revisão de literatura exposta nos itens anteriores, são apresentadas as 7 

hipóteses de pesquisa testadas neste trabalho. Um fator relevante se concentra na contribuição 

relevante relacionada estes testes, considerando que foram testadas relações até então não 
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avaliadas dentro do contexto de prestação de serviços de telecomunicações no Brasil, além de ter 

sido verificada a influência de uma variável de grande importância para este tipo de prestação de 

serviços, mas pouco pesquisada: os custos de mudança. 

As primeiras hipóteses de pesquisa se baseiam em estudos anteriores que têm encontrado 

relações significativas entre as percepções de justiça distributiva, processual e interpessoal e a 

satisfação após o gerenciamento de reclamações (ver, por exemplo, SANTOS, 2001; SMITH et 

al., 1999; TAX et al., 1998). Com base nestes achados, são propostas as três primeiras hipóteses:  

H1: A justiça distributiva se relaciona positivamente com a satisfação após a administração de 

reclamações; 

H2: A justiça processual se relaciona positivamente com a satisfação após a administração de 

reclamações; 

H3: A justiça interpessoal se relaciona positivamente com a satisfação após a administração de 

reclamações; 

 

 Um conseqüente direto da satisfação após o gerenciamento de reclamações, conforme 

apontam estudos anteriores (ver, por exemplo, GILLY e GELB, 1982; WEBSTER e 

SUDARAM, 1998) é a intenção de recompra futura, também denominada de lealdade. Neste 

contexto, espera-se que quão maior o nível de satisfação dos consumidores após o gerenciamento 

de reclamações, maior a intenção de recompra afirmada por estes. Esta relação é proposta na 

hipótese H4:  

H4: A satisfação após a administração de reclamações está positivamente associada com a 

intenção de recompra futura; 
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 No que concerne aos custos de mudança, espera-se, primeiramente, que a sua influência 

no processo avaliado se dê como um efeito moderador negativo na relação entre satisfação e 

intenção de recompra. A lógica desta relação, que se baseia em achados de estudos anteriores 

(ver, por exemplo, JONES et al., 2000; PATTERSON, 2004), é de que, em situações de altos 

custos de mudança, a satisfação tende reduzir a sua influência na intenção de recompra dos 

clientes quando comparadas com contextos de baixos custos de mudança. Ou seja, os clientes, 

por mais que fiquem satisfeitos ou insatisfeitos, se vêem obrigados a continuar recomprando ou 

re-utilizando serviços da empresa enquanto perdurar o seu contrato de carência. O efeito 

moderador dos custos de mudança é considerado na hipótese H5: 

H5: Os custos de mudança moderam negativamente a relação entre a satisfação e a intenção de 

recompra futura; 

 

 A segunda hipótese relacionada aos custos de mudança se concentra na sua relação direta 

com a intenção de recompra. Com base em pesquisas anteriores (ver, por exemplo, BURNHAM 

et al., 2003; SANTOS, 2005), propõe-se que, quanto maiores as barreiras de saída percebidas 

pelos clientes, maior a sua intenção em permanecer continuando utilizando os serviços da 

empresa no futuro. Este efeito dos custos de mudança é apresentado na hipótese H6: 

H6: Os custos de mudança estão positivamente associados com a intenção de recompra futura; 

 

 Por fim, propõe-se que as experiências anteriores dos clientes com a empresa prestadora 

de serviços moderam negativamente a relação entre satisfação e intenção de recompra futura. A 
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lógica que fundamenta esta hipótese é a de que, considerando a situação de boas experiências 

anteriores entre os clientes e a empresa de serviços, a satisfação após o gerenciamento de 

reclamações, que é fundamentalmente transacional, tenha uma relevância menor na intenção dos 

clientes em recomprar os serviços da empresa no futuro. Em contrapartida, quando as 

experiências anteriores são ruins ou regulares, o episódio de recuperação de serviços se torna 

crucial, tornando a satisfação gerada após este uma boa preditora da intenção de recompra. Esta 

relação foi encontrada em estudos anteriores (ver, por exemplo, TAX et al, 1998; SANTOS, 

2001) e, para este estudo, pode ser verificada a partir da hipótese H7: 

H7: As Experiências anteriores moderam negativamente a relação entre a satisfação e a intenção 

de recompra futura; 

 Para melhor visualização das relações estudadas neste trabalho, na figura 4 (2) as sete 

hipóteses propostas são apresentadas simultaneamente em um modelo inter-relacional. 

 

Justiça 
distributiva 

Justiça 
processual 

Justiça 
Interpessoal 

Satisfação após o 
gerenciamento de 

reclamações 

Intenção de 
Recompra 

Experiências 
anteriores 

Custos de 
Mudança H1 

H2 

H3 

H5 

H7 

H4 

H6 

 

Figura 4 (2) – Modelo de Intenção de recompra após situações de falha de serviço 
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3  Procedimentos metodológicos 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os principais aspectos relacionados à 

metodologia do estudo, incluindo o seu desenho metodológico, contexto, variáveis analisadas e as 

técnicas estatísticas utilizadas para análise dos dados. 

 

 

3.1  Desenho da pesquisa 

Para atingir os objetivos específicos e gerais e, por conseguinte, responder à questão de 

pesquisa foi conduzido um estudo de caso no contexto da empresa de telefonia celular Claro, em 

seu escritório regional do Nordeste, com sede em Recife. Esta empresa foi escolhida por atuar na 

Indústria de telecomunicações Brasileira, onde há características de interesse da pesquisa, como: 

a) A incidência e quantificação de grande quantidade de falhas em serviços, segundo 

os órgãos de defesa do consumidor (FOLHA ONLINE, 2006); 

b) A forte utilização de call centers como canal para que clientes possam reclamar de 

falhas; 

c) A presença de um alto custo de mudança relacionado ao contrato de carência de 

12 ou 18 meses imposto pela empresa a boa parte de seus clientes pós-pagos; 



 
62

Além disso, a referida empresa foi escolhida para a operacionalização do estudo devido à 

possibilidade de acesso a sua base de clientes reclamantes para a obtenção de informações 

relacionadas às variáveis estudadas por parte do pesquisador, que ocupava, à época do estudo, 

uma posição gerencial na sua área de relacionamento com os clientes. Contextos como o da Claro 

Nordeste em que há uma reconhecida dificuldade de análise do fenômeno por parte do 

pesquisador, justifica a sua escolha como um caso a se investigar (YIN, 2005). 

No que concerne à caracterização da pesquisa, Churchill (1999, p.99) afirma que os 

projetos de pesquisa podem ser caracterizados como descritivos, quando se objetiva descrever a 

freqüência de ocorrência de fenômenos ou o relacionamento entre duas ou mais variáveis, como 

exploratórios, quando o intuito é o de descobrir idéia e pistas acerca do fenômeno estudado e 

como causais, quando o objetivo é analisar relações de causa e efeito.  

Já segundo Yin (2005, p. 32), um estudo de caso é uma “...investigação empírica que 

investiga o fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real”. O autor afirma que, 

muito embora seja comum o erro de se imaginar que estudos de caso são estratégias exploratórias 

fundamentalmente qualitativas, este tipo de investigação tem um caráter mais abrangente, pois 

permite uma grande flexibilidade de abordagens por parte do pesquisador, que pode optar por 

conduzir estudos de caso exploratórios, explanatórios e até descritivos (YIN, 2005).  Neste 

sentido, Yin (2005) afirma que em estudos de caso podem ser conduzidos levantamentos e, em 

seguida, aplicadas técnicas estatísticas para análise dos dados da mesma forma que seria feito em 

estudos puramente descritivos. Todavia, em estudos de caso, não há a preocupação de cálculo do 

tamanho de amostras para inferências sobre a população, pois há o interesse de se fazer a 

generalização analítica para alguma teoria mais abrangente e não estatística. O autor continua 
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afirmando que os estudos de caso “podem incluir as evidências quantitativas, e mesmo a elas 

ficarem limitados.” (YIN, 2005, p. 34). 

Os estudos descritivos podem ser classificados como longitudinais ou transversais. Os 

estudos longitudinais pressupõem que cada elemento investigado é observado em mais de uma 

ocasião, como as várias cenas de um filme. Já nos estudos transversais, é feita apenas uma 

observação para cada elemento investigado, como em uma fotografia (CHURCHILL, 1999, p. 

118-131). 

Santos (2001) afirma que os estudos de corte transversal são adequados para quando se 

objetiva gerar dados a partir de eventos presentes na memória dos respondentes. Dessa forma, 

pode-se concluir que estudos de corte transversais são adequados para as análises relacionadas ao 

gerenciamento de reclamações, pois, segundo Singh, apud Santos (2001), a maioria das pesquisas 

sobre comportamento de reclamação conta com a lembrança dos respondentes sobre o incidente 

de reclamação. 

Neste contexto, esta pesquisa pode ser classificada como um estudo de caso de abordagem 

descritiva quantitativa, observacional e transversal, como eixo metodológico fundamental 

(SOUZA et al., 2002). Este caráter descritivo se deu devido à intenção do pesquisador em 

analisar a relação entre os construtos percepção de justiça, satisfação e a intenção de recompra 

futura dos clientes após o episódio de reclamação utilizando as variáveis moderadoras custos de 

mudança e Experiências Anteriores. Para tanto, presente projeto foi conduzido a partir de um 

levantamento, pois envolveu a interrogação direta dos clientes cujo comportamento se desejava 

conhecer (GIL, 1999). Já em relação ao tipo de intervenção, foi feita uma intervenção 

observacional por não haver a intenção de controle do fenômeno estudado, mas apenas de 

evidenciar as relações entre as variáveis de modo a permitir um maior conhecimento a partir do 
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entendimento de sua estrutura funcional (SOUZA et al., 2002). Por fim, a natureza transversal se 

deu devido às limitações relacionadas ao tempo disponível para a pesquisa de apenas 1 ano. 

 Objetivando reduzir um possível cansaço dos respondentes e melhorar a qualidade do 

resultado final da pesquisa, foi feita uma redução na quantidade de questões inicialmente 

incluídas no questionário, a partir da exclusão de perguntas repetidas em seu conteúdo. Foi, 

ainda, feira uma revisão na fraseologia utilizada de modo a deixar as questões mais diretas e 

fáceis de se entender. 

Abaixo é apresentada a abordagem metodológica proposta para a referida pesquisa.  

Definição dos construtos 
pesquisados  

Definição de população e 
amostra  

Condução da pesquisa exploratória 
(Grupos focais e análise de casos 

selecionados)  

Elaboração do questionário para o 
levantamento  

 
Pré-teste do questionário  

 
Coleta e análise dos dados 

  

Técnicas Estatísticas Empregadas: 
Estatísticas descritivas, Análise Fatorial Confirmatória, 

Coeficiente Alfa de Cronbach, Testes de Hipótese e regressão logística  

Apresentação dos 
resultados  

 
Figura 5 (3) – Desenho metodológico da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de CHURCHILL (1999) 
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3.2  Estudo exploratório 

Para a coleta de dados, inicialmente foi conduzida uma abordagem de triangulação, a 

partir da utilização dos métodos de observação, entrevistas e análise documental, de modo a 

facilitar e enriquecer a análise do fenômeno estudado a partir da inter-complementação dos três 

métodos (HALL e RIST, 1999).  

A etapa exploratória é de fundamental importância, pois a sua condução antecedendo a 

etapa descritiva permite que o pesquisador conheça melhor o contexto a ser estudado e possa, a 

partir daí, propor hipóteses e questões de pesquisas de maior relevância no intuito de resolver o 

problema de pesquisa (MATTAR, 2005; MALHOTRA, 2005). 

Três dos métodos mais comuns utilizados nas etapas exploratórias são os grupos focais, a 

análise de casos selecionados e a revisão de literatura (CHURCHILL, 1999).  

Na técnica de grupos focais, um pequeno grupo de pessoas com perfis homogêneos é 

apresentado a determinados temas de relacionados à pesquisa, para que, a partir da discussão do 

grupo, possam surgir idéias e insights relacionados ao contexto analisado, clarificando e 

melhorando o entendimento do fenômeno estudado por parte do pesquisador (MALHOTRA, 

2005; MATTAR, 2005).  

Já no método de análise de casos selecionados, há um exame de gravações e observações 

não estruturadas do fenômeno de modo que o pesquisador possa identificar características 

relevantes que mereçam ser levadas em consideração na sua análise (CHURCHILL, 1999). 

Na revisão de literatura, objetiva-se identificar idéias e explicações para fenômenos 

correlatos àquele de interesse do pesquisador (CHURCHILL, 1999). Este é um método rápido e 
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barato de se verificar o que outras pessoas identificaram em suas pesquisas, de forma a 

complementar o conhecimento do pesquisador e ajudá-lo a formular melhor suas hipóteses. 

Neste estudo, inicialmente foi conduzida uma etapa exploratória com o objetivo 

proporcionar um maior conhecimento do fenômeno estudado por parte do pesquisador 

(CHURCHILL, 1999; MALHOTRA, 2005), de modo que fosse possível identificar a possível 

existência de outras varáveis independentes específicas do contexto analisado e não relatadas na 

literatura de forma evidente.  

A fase da pesquisa exploratória foi conduzida, inicialmente, por meio de grupos focais 

com funcionários envolvidos no processo de recuperação de serviços do call center. O objetivo 

desta primeira fase se concentrou na identificação de possíveis variáveis que, na opinião deles, 

estivessem relacionadas ao sucesso/insucesso da recuperação de serviços operacionalizada na 

empresa, bem como na propensão destes se manterem como seus clientes após o término do 

contrato de serviços. 

Foram conduzidos 2 grupos focais com a presença de Coordenadores, Supervisores e 

Atendentes do call center estudado. Em seguida, foi feita uma análise de 23 casos selecionados. 

Para tanto, foram obtidas gravações de ligações telefônicas do processo de recuperação de 

serviços para que fosse feita uma análise dos episódios de reclamações por meio de observação 

com o intuito de se verificar facetas relacionadas aos conceitos de justiça para composição do 

questionário a ser utilizado no levantamento da etapa descritiva. 

Já a revisão de literatura, que teve como objetivo melhorar o entendimento do pesquisador 

acerca do fenômeno estudado, foi conduzida a partir de extensa pesquisa em bases de dados e 

periódicos internacionais. Foram feitas buscas por artigos relacionados à temática estudada nos 

principais Journals de Marketing e Operações do portal Proquest e da Harvard Business Review, 
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além de terem sido pesquisados os anais de congressos do ENANPAD e bancos digitais de Teses 

e Dissertações da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Fundação Getúlio Vargas – 

EAESP. Tais bancos de dados foram escolhidos por terem sido os de maior relevância em termos 

de presença de obras acadêmicas de interesse do pesquisador. 

 

 

3.3  População e amostra

As unidades de análise foram os episódios gerados a partir reclamações de clientes que, 

após terem ligado para o call center da Claro/NE para reclamar de aspectos relacionados ao 

serviço prestado e/ou solicitar o seu cancelamento, foram atendidos pelos grupos de atendimento 

personalizado e, a partir de então, foram alvo de um processo de gerenciamento de reclamações 

por parte da empresa.  

Segundo Malhotra (2005), para seleção de amostras em levantamentos, o pesquisador 

pode optar por dois tipos de técnicas de amostragem: amostragem probabilística e amostragem 

não-probabilística.  

As técnicas de amostragem probabilísticas devem ser utilizadas quando é de interesse do 

pesquisador generalizar para toda a população os resultados obtidos a partir de uma amostra, que 

deve ser calculada com vistas a este objetivo (MALHOTRA, 2005). 

Já as técnicas de amostragem não-probabilísticas são adequadas quando o objetivo 

principal do pesquisador não se concentra em generalizar seus achados para toda a população.  

Estas técnicas podem ser classificadas como: amostragem por conveniência, por julgamento, por 

cota ou autogeradas (MALHOTRA, 2005). 
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Especificamente na Técnica de amostragem por conveniência, o pesquisador tenta obter 

uma amostra de casos com base na sua própria conveniência. Esta técnica, que não gera amostras 

representativas da população, tem como grande vantagem os baixos custos e a velocidade de 

obtenção (MALHOTRA, 2005).  

Considerando que o objetivo deste estudo é o de analisar as relações entre os construtos 

relacionados às percepções de justiça, satisfação, intenção de recompra, custos de mudança e 

experiências anteriores, após o episódio de gerenciamento de reclamações no caso específico da 

Claro Nordeste e não a generalização dos seus resultados para toda a base de clientes da empresa 

nem tão pouco para o universo de consumidores de telefonia celular do nordeste ou do Brasil, a 

utilização de uma amostra não-probabilística obtida por conveniência se mostra adequada. 

Todavia, apesar de não ser intenção do pesquisador inferir acerca do comportamento da 

população a partir dos resultados obtidos com a amostra, para a sua obtenção, fez-se necessário 

que alguns pré-requisitos relacionados aos métodos estatísticos utilizados fossem respeitados. 

Para análises de regressão logística, Hair et al. (2005) sugerem que o tamanho da amostra deve 

respeitar a relação de nove casos para cada variável independente presente na equação. Neste 

sentido, se, por exemplo, como resultado de uma regressão logística for obtida uma equação com 

5 variáveis independentes, sugere-se que haja uma amostra de, no mínimo, 45 respondentes para 

que a mesma se mostre significativa. 

No presente estudo, foi obtida uma amostra não-probabilística de 496 clientes 

pesquisados, o que se mostra adequado para a utilização da regressão logística, uma vez que em 

nenhuma das equações obtidas, foram utilizadas variáveis independentes em número maior que 

55. Além disto, verifica-se que em estudos anteriores que analisaram fenômenos semelhantes em 

termos de construtos analisados e quantidade de variáveis utilizadas, as amostras obtidas não 
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foram superiores a 300 respondentes para cada pesquisa (ver, por exemplo, MAXHAM, 1998; 

SANTOS e ROSSI, 2002; TAX et al. 1998), o que reforça o suporte à quantidade de casos 

obtidos para a operacionalização desta pesquisa. 

O perfil dos respondentes era o de clientes Pós-Pagos que ligaram para o call center da 

empresa durante o mês de fevereiro de 2006 para reclamar de falhas em serviços. Estes clientes 

foram contatados por telefone durante o mês de março deste mesmo ano por tele-operadoras 

devidamente treinadas para a operacionalização da pesquisa. Este curto intervalo entre o episódio 

da reclamação e a pesquisa em si foi escolhido para que todos os detalhes relevantes presentes no 

gerenciamento de reclamações pudessem ser lembrados pelos respondentes. 

No início do contato, era verificado se o respondente estava disponível para participar da 

pesquisa naquele momento e, em caso positivo, a atendente iniciava a argüição. Caso o cliente 

manifestasse estar impossibilitado em responder à pesquisa naquela ligação, a ele era solicitada 

uma data e hora para que fosse feita uma nova tentativa de contato e, caso ele não se dispusesse a 

responder à pesquisa, a operadora agradecia a sua participação e desconectava a ligação. Todo o 

processo de entrevista por telefone com os clientes que se mostraram favoráveis em participar, 

durou, em média, 10 minutos. 

Por fim, foram obtidas a partir das bases de dados existentes na empresa, informações 

relacionadas ao perfil demográfico dos clientes para fins de complementaridade estatística, 

operacionalizado pelas variáveis gênero, idade, renda e escolaridade. Estas informações foram 

utilizadas com o objetivo de melhorar o poder preditivo dos modelos encontrados.  

No próximo tópico serão apresentadas as questões e escalas utilizadas para 

operacionalização desta pesquisa. 
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3.4  Variáveis e medidas 

Neste item serão apresentadas as variáveis analisadas na pesquisa, bem como as medidas 

utilizadas para mensurá-las.   

 

 

3.4.1  Instrumento de coleta de dados 

 Para a condução da pesquisa, foi utilizado um instrumento de coleta de dados contendo 28 

questões retratando os construtos analisados e outras 3 questões voltadas para a identificação de 

dados demográficos dos entrevistados, conforme Apêndice único deste trabalho. 

Este instrumento foi elaborado a partir da revisão de literatura pertinente e tomando como 

referência básica o questionário utilizado por Santos (2001), que desenvolveu uma pesquisa 

enfocando todos os construtos considerados no presente trabalho, com exceção dos custos de 

mudança. 

Todavia, para que fosse possível a utilização do instrumento proposto por esta autora, foi 

necessário adaptá-lo ao contexto desta pesquisa, de modo a garantir que este iria medir 

corretamente o fenômeno analisado e, ao mesmo tempo, ser claro para os respondentes. Para a 

adaptação, além da revisão de literatura, foram utilizadas informações obtidas na etapa 

exploratória da pesquisa, bem como a experiência do pesquisador, que já trabalhara 

anteriormente dando suporte a este processo na empresa. 

Neste instrumento, as questões foram distribuídas em 7 blocos: Características gerais das 

falhas e das experiências anteriores dos clientes, justiça interpessoal, justiça processual, justiça 
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distributiva, avaliação geral, lealdade e características demográficas. Cada um dos blocos será 

apresentado nos tópicos seguintes. 

Abaixo é apresentado um resumo dos construtos, escalas utilizadas para sua mensuração e 

os principais autores utilizados para elaborar o instrumento de coleta de dados. 

Tabela 1 (3) – Escalas utilizadas no instrumento de coleta de dados. 

CONSTRUTOS ESCALA AUTORES 

Percepção de Justiça 
Distributiva 

Tipo Likert 5 pontos Goodwin e Ross (1990); Deutsch 
(1975); Tax et al. (1998);  

Santos (2001) 

Percepção de Justiça 
Processual 

Tipo Likert 5 pontos Santos (2001); Tax et al. (1998) 

Percepção de Justiça 
Interpessoal. 

Tipo Likert 5 pontos Bitner et al. (1990); Santos (2001); 
Tax et al. (1998)  

Experiências anteriores com a 
empresa 

Tipo Likert 10 pontos Santos (2001); Tax et al. (1998) 

Satisfação dos clientes Tipo Likert 5 pontos Oliver (1980); Santos (2001) 

Intenção de recompra futura 
na empresa 

Tipo Likert 10 pontos Oliver (1999); Santos (2001) 

Fonte: Dissertação (2006). 

 

 

3.4.1.1  Características gerais da falha e das experiências anteriores do cliente 

com a empresa 

Nesta primeira parte, era feita uma questão-filtro para garantir que o motivo da ligação 

feita pelo respondente para o call center da empresa estava relacionado a uma reclamação sobra 

alguma falha de serviços observada. Assim, além de questões relacionadas ao motivo da falha 

que o levaram a ligar para o call center, foram questionados aspectos relacionados à sua 

gravidade e às experiências anteriores do cliente com a Claro. 



 
72

Para as questões, foram utilizadas escalas tipo Likert de cinco pontos (extremamente 

desagradável a pouco desagradável), para a avaliação da magnitude da falha e de dez pontos 

(muito negativas a muito positivas) para mensuração das experiências anteriores do cliente com a 

empresa, além de ter sido usada uma escala categórica para levantamento do motivo da falha. 

Abaixo são apresentadas as questões utilizadas. 

a) O motivo de sua ligação foi para fazer alguma reclamação ou solicitar o cancelamento 

da sua linha na Claro? 

b) Vou relacionar alguns itens e o sr (a) aponta o motivo de sua reclamação: 

i) Problemas de Conta 

ii) Problemas de Cobertura/rede 

iii) Qualidade do atendimento 

iv) Problemas com créditos 

v) Fraude/Clonagem 

vi) Questões de cobrança 

vii) Outros 

c) Para você, o quão desagradável foi o problema que o levou a reclamar? 

d) Como foram as experiências anteriores com a empresa, antes do incidente que levou à 

sua reclamação? 
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3.4.1.2  Percepção de justiça interpessoal 

Aqui, os entrevistados responderam a questões relacionadas à sua percepção de justiça 

interpessoal durante o gerenciamento de reclamações da empresa.  

Para tanto, foram avaliados aspectos de honestidade, cortesia, explicação, esforço, 

empatia, pedido de desculpas e tratamento pessoal justo. Cada um desses elementos foi 

operacionalizado a partir de uma escala tipo Likert de cinco pontos, variando de “discordo 

totalmente” a “concordo totalmente”. 

Abaixo são apresentadas as questões utilizadas. 

a) Eles foram honestos comigo. 

b) Nenhuma razão me foi dada sobre porque o problema ocorreu. 

c) Eles pareceram muito interessados no meu problema. 

d) Eles foram educados e corteses comigo. 

e) Eles se esforçaram bastante para tentar resolver o problema. 

f) Eu recebi um pedido de desculpas sincero. 

g) De maneira geral, eu recebi um tratamento pessoal justo. 
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3.4.1.3  Percepção de justiça processual 

Nesta etapa os entrevistados responderam a questões relacionadas à sua percepção de 

justiça processual durante o gerenciamento de reclamações da empresa.  

A partir da revisão de literatura, foram levantadas informações relacionadas à percepção 

dos clientes no que concerne ao controle da decisão, velocidade de resposta, flexibilidade, 

acessibilidade ao call center, aceitação de responsabilidade e percepção geral de justiça 

processual. Cada um desses elementos foi operacionalizado a partir de uma escala tipo Likert de 

cinco pontos, variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. 

 

a) Eles responderam rapidamente a minha reclamação. 

b) A empresa assumiu a responsabilidade pela ocorrência do problema. 

c) O acesso à central de atendimento da claro para fazer a reclamação foi rápido e fácil. 

d)  Eu tive a chance de contar a eles detalhes sobre meu problema. 

e) Eles demonstraram flexibilidade na resolução de minha reclamação. 

f) De maneira geral, a empresa teve bons procedimentos para resolver minha 

reclamação. 
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3.4.1.4  Percepção de justiça distributiva 

Nesta parte os entrevistados responderam a questões relacionadas à sua percepção de 

justiça distributiva durante o gerenciamento de reclamações da empresa. Segundo Deutsch 

(1975), os principais aspectos relacionados à justiça distributiva são a eqüidade, igualdade e 

necessidade. Assim, estes foram operacionalizados juntamente com a percepção geral de justiça 

distributiva a partir de itens medidos com escalas tipo Likert de cinco pontos, variando de 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente”. 

Abaixo são apresentadas as questões utilizadas. 

a) O resultado final da reclamação foi o esperado. 

b) Eu não recebi o que eu pedi. 

c) O resultado da minha reclamação não parece ter sido tão bom quanto o de outras 

pessoas que reclamaram de forma parecida. 

d) O resultado obtido com a reclamação foi justo. 

 

 

3.4.1.5  Avaliação geral do processo 

Neste bloco era investigada junto aos respondentes sua percepção acerca do processo 

como um todo. Aqui, foi feito o questionamento acerca da sua satisfação após o processo de 

gerenciamento de reclamações. Segundo Engel et al. apud Santos (2001), a satisfação com o 

gerenciamento da reclamação é definida como a avaliação pós-reclamação na qual a resposta 
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oferecida pela empresa, no mínimo, vai ao encontro das expectativas dos clientes. Esta afirmação 

se baseia na teoria da desconfirmação de expectativas, proposta por Oliver (1980). 

Abaixo é apresentada a questão utilizada, medida a partir de uma escala tipo Likert de 

cinco pontos variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. 

a) A organização fez tudo o que eu esperava para resolver o meu problema. 

 

 

3.4.1.6  Lealdade 

Nesta etapa era perguntado se os respondentes tinham a intenção de continuar utilizando o 

serviço da empresa no futuro e se estes pretendiam falar bem da empresa a amigos vizinhos ou 

parentes (propaganda boca-a-boca positiva). Estas são duas medidas que demonstram a intenção 

do consumidor em manter o relacionamento com a empresa no futuro (SANTOS, 2001; 

SWANSON e KELLEY, 2001). 

As questões deste item foram respondidas a partir da pergunta ‘De 0 a 10, quais as 

chances de você:’ e medidas com escalas tipo Likert de dez pontos, variando de “muito 

improvável” a “muito provável”. 

Abaixo são apresentadas as questões utilizadas. 

a) Continuar com a Claro após o término do seu contrato? 

b) Recomendar a claro a amigos, vizinhos e parentes? 
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3.4.1.7  Dados demográficos 

Aqui, foram feitas questões para levantamento de informações relacionadas à demografia 

dos respondentes. Foram avaliadas informações de gênero, renda, idade e escolaridade dos 

respondentes. 

 

 

3.4.2  Custos de mudança 

 Para a avaliação dos custos de mudança, foi analisada a dimensão de perdas monetárias 

(BURNHAM et al., 2003), operacionalizada a partir da análise do vínculo contratual entre os 

clientes e a Claro.  Este vínculo, chamado no mercado de Telefonia Celular de carência, é gerado 

a partir do momento em que os clientes compram aparelhos subsidiados pela empresa. Esse 

subsídio é dado de maneira a reduzir o valor do aparelho pago pelo cliente e, a diferença, é 

revertida na mensalidade paga à prestadora de serviços por um período contratual que varia de 12 

a 18 meses. 

Caso o cliente que comprou o aparelho nesta condição opte por cancelar o serviço da 

prestadora antes do término do contrato, é cobrada uma multa proporcional ao valor recebido de 

subsídio, que pode chegar a valores bem superiores àqueles pagos pelo aparelho celular. Tal 

multa se configura em um alto custo de mudança a que o cliente ocorre caso opte por terminar 

seu relacionamento com a empresa de telefonia celular. 

Neste sentido, o custo de mudança avaliado nesta pesquisa é custo financeiro e a sua 

perda monetária (BURNHAM et al., 2003), operacionalizado a partir da análise da carência do 

cliente com a prestadora de serviços de telefonia móvel.  
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Para operacionalização deste custo, foi levantada a presença ou ausência da carência dos 

clientes em análise da base de dados da empresa e associada uma variável binária para a sua 

mensuração, onde 1 indicava a presença de carência e 0 a sua ausência. 

 Nos próximos itens, serão discutidos alguns aspectos relacionados às técnicas estatísticas 

utilizadas. 

 

 

3.5  Regressão Logística 

 Segundo Hair et al. (2005), a regressão logística é uma forma especial de regressão na 

qual a variável dependente é binária. Apesar das semelhanças com a regressão linear, uma 

diferença básica é que a regressão logística não depende da suposição de normalidade das 

variáveis, pré-suposto básico para a regressão linear. Esta característica específica da regressão 

logística torna-a uma técnica mais robusta de maior aplicabilidade (HAIR et al., 2005). Este 

argumento é reforçado e complementado por Tabachnick e Fidell (2001), que apontam a 

regressão logística como sendo a melhor técnica multivariada quando a variável dependente não é 

paramétrica. 

 Para a manutenção ou retirada de variáveis do modelo de regressão, algumas técnicas 

normalmente estão disponíveis para a utilização em softwares estatísticos. Neste trabalho, foi 

utilizado o método Backward LR, ou Backward Likelihood Ratio (TABACHNICK e FIDELL, 

2000). Este processo, fundamentalmente seqüencial, avalia, a partir do modelo completo em que 

há a presença de todas as variáveis independentes, como a exclusão de uma variável melhora a 
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qualidade do modelo final. Assim, obtêm-se apenas relações relevantes e construtivas para um 

modelo final essencialmente mais parcimonioso. 

 Uma vez obtido o modelo de regressão logística, um dos parâmetros mais importantes 

gerados é o Odds Ratio, que é calculado a partir da função exponencial do coeficiente de cada 

variável. Este coeficiente expressa o número de vezes em que a presença do valor 1 da variável 

independente aumenta a chance de ocorrência do resultado 1 para a variável dependente, 

comparado com a ausência deste fator. Assim, um Odds Ratio de valor 5 para determinada 

variável independente, significa que a presença desta variável, operacionalizada pelo valor 1, 

aumenta em 5 vezes as chances de ocorrência da variável dependente. Dessa forma, para 

melhorar o entendimento do modelo logístico a partir da análise do Odds Ratio, uma boa 

alternativa é a transformação das variáveis independentes para o formato binário 

(TABACHNICK e FIDELL, 2000). 

 Para avaliar a qualidade de um modelo de regressão logística, podem ser utilizadas vários 

testes estatísticos, como a verossimilhança e os coeficientes de determinação aproximados (HAIR 

et al., 2005). Observa-se, todavia, que o teste que tem se mostrado mais confiável é a Estatística 

Hosmer e Lemeshow, onde, para um bom modelo logístico, o valor encontrado para esta 

estatística deve exceder 0,05 (TABACHNICK e FIDELL, 2000; HOSMER e LEMESHOW, 

2000). 

 Um outro aspecto que deve ser avaliado em modelos de regressão logística são as tabelas 

de classificação, pois estas demonstram o seu poder preditivo a partir da análise do percentual de 

acertos geral e para cada subgrupo da variável dependente. Vale ressaltar que a tabela de 

classificação pode ser utilizada para avaliar a validade preditiva do modelo (CHURCHILL, 

1999), pois avalia o seu poder de prever a ocorrência de determinado resultado a partir da 

previsão elaborada pela análise estatística. Todavia, não existe uma regra para a aceitação de um 
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percentual de acerto mínimo para um modelo de regressão logística, pois este está relacionado ao 

contexto de aplicação da técnica, ou seja, o risco que se está disposto a assumir. 

 

 

  

3.6 Validade e confiabilidade das medidas 

 Segundo Churchill (1999, p. 452) validade é sinônimo de acuracidade, pois ela representa 

“...a forma pela qual as diferenças nos valores medidos [a partir do questionário] refletem 

diferenças verdadeiras entre indivíduos relacionadas às características que se procura medir, no 

lugar de erros constantes ou aleatórios.”, ou seja, espera-se verificar se a medida de fato mede o 

fenômeno analisado. O autor argumenta, ainda, que, em pesquisas, o relacionamento entre os 

valores medidos e os reais é sempre medido a partir de inferências, que podem ser feitas de forma 

direta, a partir da avaliação da validade e de forma indireta, a partir da confiabilidade.  

 Neste sentido, para avaliação da validade de um instrumento de medida, faz-se necessário 

avaliar a validade de conteúdo, a validade convergente e a validade nomológica (CHURCHILL, 

1999; HAIR et al., 2005). 

 A validade de conteúdo ou de expressão, é a avaliação da correspondência das variáveis a 

serem incluídas em uma escala múltipla e a sua definição conceitual (HAIR et al., 2005). Para 

tanto, podem ser avaliados julgamentos de especialistas, pré-testes ou revisão de literatura 

pertinente, de modo a se garantir que as dimensões relevantes dos construtos serão devidamente 

representadas (CHURCHILL, 1999; HAIR et al., 2005). 

 Já a validade convergente, avalia o grau em que duas medidas do mesmo conceito estão 

correlacionadas (HAIR et al., 2005). É importante frisar, contudo, que o tipo de correlação que 
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deve ser utilizada para a avaliação da validade convergente, depende do formato das escalas 

utilizado no formulário de Pesquisa. Para escalas métricas, sugere-se que seja usado o Coeficiente 

de Correlação produto-momento, conhecido como coeficiente de correlação de Pearson. Já para 

escalas de caráter ordinal, como as escalas tipo Likert, sugere-se a utilização do coeficiente de 

correlação ordenada de Spearman, que tem lógica matemática semelhante à correlação de 

Pearson, mas diferindo pelo fato de considerar a ordem dos dados (SOUZA et al., 2002). 

Por fim, a validade nomológica busca avaliar se a escala proposta faz previsões precisas 

de outros conceitos em um modelo teórico, proposto a partir de pesquisas anteriores ou princípios 

já aceitos (HAIR et al., 2005). 

Uma técnica que pode ser utilizada para avaliar a validade nomológica é a Análise 

Fatorial Confirmatória. Esta técnica, de caráter multivariado, é utilizada para testar ou confirmar 

uma relação pré-especificada entre variáveis. Neste sentido, a Análise Fatorial Confirmatória 

permite que o pesquisador teste uma série de relações que constituem um modelo em larga 

escala, um conjunto de princípios fundamentais ou uma teoria inteira, sendo, assim, uma técnica 

extremamente útil para a avaliação da validade de medidas (HAIR et al., 2005). 

 A lógica fundamental deste tipo de análise é a estimativa de uma série de equações de 

regressão múltipla separadas, mas interdependentes, cujas relações, para a Análise Fatorial 

Confirmatória, são previamente propostas à luz do fenômeno analisado. 

 Para a avaliação de modelos teóricos a partir da Análise Fatorial Confirmatória, Hair et al. 

(2005) e Tabachnick e Fidell (2001) sugerem a análise dos seguintes índices:  

a) Estatística do Qui-Quadrado (χ2) – Para a rejeição da Hipótese Nula de que há diferenças 
significativas entre o modelo real e o teórico, espera-se um nível de Qui-Quadrado não 
significativo; 

b) CFI (Comparative Fit Index) – Para um bom ajustamento de modelo, sugere-se valores  
iguais ou maiores que 0,95; 
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c) NFI (Normed Fit Index) - Para um bom ajustamento de modelo, sugere-se valores  iguais 
ou maiores que 0,95; 

d) NNFI (Non-Normed Fit Index) - Para um bom ajustamento de modelo, sugere-se valores  
iguais ou maiores que 0,95; 

e) GFI (Goodness of Fit Index) - Para um bom ajustamento de modelo, sugere-se valores  
iguais ou maiores que 0,95; 

f) AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) - Para um bom ajustamento de modelo, sugere-se 
valores  iguais ou maiores que 0,95; 

g) RMS (Root Mean Square Standardized Residual - Para um bom ajustamento de modelo, 
sugere-se valores iguais ou menores que 0,05; 

h) RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) - Para um bom ajustamento de 
modelo, sugere-se valores iguais ou menores que 0,05. 

 

 Apesar da principal função da Análise Fatorial Confirmatória ser a avaliação da validade 

interna das medidas de um construto, esta técnica também permite a análise da sua 

confiabilidade, a partir dos testes de confiabilidade e de variância extraída. Todavia, para este 

estudo, a técnica foi utilizada apenas para avaliação da validade interna das medidas, pois, para a 

análise da confiabilidade, optou-se por utilizar o coeficiente Alfa de Cronbach, por esta ser 

medida diagnóstica mais amplamente utilizada em pesquisas científicas (HAIR et al., 2005). 

 Para verificação da confiabilidade das escalas a partir da utilização do coeficiente Alfa de 

Cronbach, deve-se observar os seus limites mínimos aceitáveis. Tipicamente, sugere-se como 

limite mínimo, um coeficiente de 0,70. Contudo, para pesquisas de caráter exploratório, pode-se 

aceitar um Alfa de até 0,60 (HAIR et al., 2005). 
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4  Análise dos dados e discussão dos resultados 

 Neste capítulo são apresentados, inicialmente, os resultados da etapa qualitativa, passando 

para as estatísticas descritivas que caracterizam a amostra por meio dos dados demográficos 

coletados e, em seguida, a partir das variáveis avaliadas na pesquisa. Por fim, serão feitas as 

análises multi-variadas e testes estatísticos com o objetivo de confirmar ou não as hipóteses 

propostas neste estudo. 

 

 

4.1  Etapa exploratória 

A primeira fase da etapa exploratória consistiu na condução dos grupos focais. Como 

resultados, foi identificado que, na opinião deles, os fatores de maior influência na satisfação do 

cliente após o episódio de gerenciamento de reclamações por parte da empresa são: a 

cordialidade demonstrada pelo atendente, o tempo de espera para ser atendido, a percepção de 

esforço do atendente na recuperação de serviço e a rapidez com que o problema é solucionado 

após o episódio de reclamação. 

Verificou-se, então, que todos os aspectos citados pelos entrevistados mostraram-se 

presentes na literatura existente sobre gerenciamento de reclamações e recuperação de serviços 

(ver, por exemplo, SANTOS, 2001; TAX et al., 1998). 
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Em seguida, na análise de casos, 23 ligações foram escolhidas aleatoriamente e analisadas 

pelo pesquisador. Após a análise, verificou-se a forte influência das experiências anteriores com a 

empresa na forma pela qual os clientes faziam as reclamações. Sempre que havia um histórico de 

problemas antecedente à falha geradora da reclamação, os clientes se mostravam mais irritados e 

menos propensos a aceitar os pedidos de desculpa e soluções dadas pelos atendentes. Este fato 

confirma a importância da mensuração da influência das experiências anteriores na intenção de 

recompra futura dos clientes, proposta no presente projeto. 

Nos próximos tópicos serão apresentadas as análise da etapa quantitativa da pesquisa. 

 

 

4.2  Caracterização da amostra 

 Para a operacionalização da pesquisa, foram contatados 1.105 clientes da claro que 

entraram em contato com o call center para fazer reclamações diversas acerca do serviço 

prestado no mês de Fevereiro de 2006. Destes, 554 concordaram em participar da pesquisa, sendo 

que 58 formulários foram considerados inválidos, restando 496 (89%) válidos. 

 As tabelas a seguir, apresentam as características da amostra, no que concerne às 

freqüências relativas de Gênero, faixa etária, renda familiar e nível de instrução. 

 Em relação à distribuição por gênero, 58,9% dos respondentes foram homens e 41,1% 

mulheres, conforme pode ser observado na tabela 2 (4).  

 
Tabela 2 (4) – Características de Gênero da amostra pesquisada. 

Gênero Frequência Relativa
Masculino 58,9%
Feminino 41,1%
Total 100,0%  

Fonte: Coleta de dados (2006). 
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 Já com relação à faixa etária, a maioria dos respondentes tem um perfil jovem, com 39,5% 

tendo entre 20 e 29 anos e apenas 5,5% representando a faixa etária menor que 20 anos. Estes 

percentuais podem ser observados na tabela 3 (4).  

 

Tabela 3 (4) – Faixa etária da amostra pesquisada. 
Idade Frequência Relativa
0 a 19 anos 5,5%
20 a 29 anos 39,5%
30 a 39 anos 27,1%
40 a 49 anos 15,2%
50 anos ou mais 8,9%
Não quis informar 3,8%
Total 100,0%  

Fonte: Coleta de dados (2006). 

 

 A renda familiar mensal dos respondentes se concentrou na primeira faixa, onde 49% das 

pessoas afirmaram ter renda de até R$ 2.000. Além disso, observa-se um alto percentual de 

entrevistados que não quiseram dar esta informação (7.7%), o que já era esperado pelo 

pesquisador, visto que este é um tipo de questão frequentemente não respondida pelas pessoas.  

 

Tabela 4 (4) – Distribuição da Renda Familiar da amostra pesquisada. 
Renda Frequência Relativa
Até R$ 2.000 49,0%
De R$ 2.001 a R$ 4.000 28,9%
Maior que R$ 4.000 14,4%
Não quis informar 7,7%
Total 100,0%  

Fonte: Coleta de dados (2006). 

 

 O nível de escolaridade da amostra mostrou-se alto, com 49,2% dos respondentes 

declarando ter o 3º grau completo. Este é um resultado relevante, pois indica que os clientes 

pesquisados têm um bom nível de instrução e, portanto, tendem a ter um maior discernimento ao 
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avaliar o processo de gerenciamento de reclamações da empresa. O grau de escolaridade dos 

respondentes pode ser verificado na tabela 5 (4). 

 
Tabela 5 (4) – Grau de escolaridade da amostra pesquisada. 

Escolaridade Frequência Relativa
Até 1º Grau completo 11,5%
Com 2º Grau completo 35,4%
Com 3º Grau completo 49,2%
Não quis informar 3,8%
Total 100,0%  

Fonte: Coleta de dados (2006). 

 

 Já em relação aos tipos de falhas que levaram os clientes a reclamar no call center, 

observa-se que o maior percentual de reclamações é gerado por problemas com a conta 

telefônica, representando 29,6% dos casos. Por outro lado, problemas de clonagem de aparelho 

celular e problemas de atendimento são os itens de menor freqüência, com 2,4% e 2,0%, 

respectivamente. Estas freqüências podem ser verificadas na tabela 6 (4). 

 

Tabela 6 (4) – Tipos de falhas que levaram os clientes a Reclamar. 
Tipo de Falha Frequência Relativa
Problemas de Conta 29,6%
Problemas de Cobertura/rede 21,7%
Qualidade do atendimento 2,0%
Problemas com créditos 22,1%
Fraude/Clonagem 2,4%
Questões de cobrança 6,3%
Outros tipos 15,6%
Total 100%  

Fonte: Coleta de dados (2006). 

 

Por fim, com relação ao perfil da amostra acerca do vínculo contratual, observa-se que 

pouco mais da metade dos respondentes (51,8%) estavam vinculados a um contrato de carência 

que varia de 12 a 18 meses. Vale ressaltar que esta divisão próxima de 50% para cada situação 
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facilitou a utilização de testes estatísticos e da regressão logística. O perfil da amostra no que 

concerne à presença ou ausência da lealdade contratual é apresentado na tabela 7 (4). 

 
Tabela 7 (4) – Perfil de presença ou ausência de carência da amostra pesquisada. 

Lealdade Contratual Frequência Relativa
Com Carência 51,8%
Sem Carência 48,2%
Total 100,0%  

Fonte: Coleta de dados (2006). 

 

 

4.3  Análises univariadas 

 Neste item serão apresentadas as estatísticas descritivas que caracterizam as variáveis 

presentes no estudo, bem como a característica da sua distribuição quanto à normalidade. 

 

 

4.3.1  Estatísticas descritivas das variáveis 

 De forma geral, na opinião dos clientes, as falhas que os levaram a reclamar tinham 

grande relevância, pois a gravidade média observada foi de 2,0 numa escala de cinco pontos que 

variava de Extremamente Desagradável a Pouco Desagradável. Este resultado pode levar a uma 

inferência de que, ao ligarem para reclamar, vários clientes se encontravam com um alto grau de 

insatisfação, o que aumentava a importância do processo de gerenciamento de reclamações feito 

pela empresa. Todavia, vale ressaltar que o alto coeficiente de variação desta questão, o maior 

observado na pesquisa, demonstra que houve uma grande dispersão das respostas em torno da 

média, caracterizando, assim, um perfil heterogêneo para estas respostas. Ou seja, quando os 
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clientes não escolhiam o valor máximo para a gravidade da falha, estes tendiam a escolher 

valores bem próximos do mínimo.   

 Já com relação às experiências anteriores dos clientes com a empresa, de forma geral, elas 

se mostraram moderadas, pois o valor médio declarado pelos respondentes foi de 6,5, numa 

escala que varia de 0 a 10, sendo 10 o conceito de experiências muito positivas.  

 Os resultados das questões relacionadas à gravidade das falhas e às experiências 

anteriores podem ser observados na tabela 8 (4). 

 

Tabela 8 (4) – Média, desvio padrão e coeficiente de variação das questões que medem a gravidade das 
falhas e as experiências anteriores com a empresa. 

Questões Média Desvio 
Padrão

Coef. de 
variação

Quão desagradável foi a falha 2,0 1,5 72%

Experiências anteriores 6,5 2,8 44%
 

Fonte: Coleta de dados (2006). 

 

 No que concerne à percepção de justiça interpessoal declarada pelos respondentes, 

observa-se que o elemento melhor avaliado foi o de Educação e Cortesia dos atendentes do call 

center. Este resultado reflete os contínuos esforços da empresa em treinar os operadores nas 

chamadas técnicas de atendimento ao cliente, em que os pontos mais fortemente abordados se 

concentram em como ser cortês com o cliente. O baixo desvio padrão e, por conseguinte, o 

coeficiente de variação, fundamentam que este elemento de justiça parece ser um ponto forte 

presente na operação analisada. Por outro lado, o elemento de pior avaliação na opinião dos 

respondentes foi o Recebimento de desculpas sinceras, possivelmente devido à postura 
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padronizada do atendimento em que não se permite a presença da emoção na figura do atendente. 

Os resultados das questões de justiça interpessoal podem ser verificados na tabela 9 (4).  

 
Tabela 9 (4) – Média, desvio padrão e coeficiente de variação das questões de justiça interpessoal. 

Questões Média Desvio 
Padrão

Coef. de 
variação

Eles foram honestos comigo 3,4 1,6 49%
Nenhuma razão me foi dada sobre porque o problema 
ocorreu 3,1 1,8 56%

Eles pareceram muito interessados no meu problema. 3,2 1,7 51%
Eles foram educados e corteses comigo. 4,3 1,2 28%

Eles se esforçaram bastante para tentar resolver o problema. 3,1 1,6 51%

Eu recebi um pedido de desculpas sincero. 3,0 1,8 59%
De maneira geral, eu recebi um tratamento pessoal justo. 3,3 1,6 48%

 
Fonte: Coleta de dados (2006). 

 

 Na avaliação dos elementos de justiça processual, o item de melhor desempenho foi Ter 

tido a chance de contar o problema à empresa, com média de 4,3 e coeficiente de variação de 

28%. Estes resultados já eram esperados, visto que, em call centers, ouvir o que o cliente tem a 

dizer é uma condição básica do processo de atendimento de ligações. Por outro lado, destacam-se 

como aspectos de baixo desempenho a velocidade de resposta à reclamação do cliente e a 

aceitação da responsabilidade pela empresa, com médias de 2,6 e 1,9, respectivamente. Estas 

baixas médias configuram um cenário crítico para a Claro, visto que estes são dois aspectos de 

grande relevância para a avaliação da justiça processual (TAX et al., 1998). A tabela 10 (4) 

apresenta os resultados descritivos de todos os elementos de justiça processual.  
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Tabela 10 (4) – Média, desvio padrão e coeficiente de variação das questões de justiça processual. 

Questões Média Desvio 
Padrão

Coef. de 
variação

Eles responderam rapidamente minha reclamação. 2,6 1,7 63%
A empresa assumiu a responsabilidade pela ocorrência do 
problema. 2,9 1,8 62%

O acesso à central de atendimento da claro para fazer a 
reclamação foi rápido e fácil. 3,0 1,7 59%

Eu tive a chance de contar a eles detalhes sobre meu 
problema. 4,3 1,2 28%

Eles demonstraram flexibilidade na resolução de minha 
reclamação. 3,2 1,6 50%

De maneira geral, a empresa teve bons procedimentos para 
resolver minha reclamação. 3,1 1,6 52%

 
Fonte: Coleta de dados (2006). 

 

 Para os elementos de justiça distributiva, observou-se uma tendência de concentração das 

respostas em torno do valor central. Um ponto a se ressaltar, porém, foi o fato de que, 

diferentemente das outras duas dimensões de justiça, nenhuma das questões apresentou média 

superior ou próxima ao nível 4. Isso demonstra que os aspectos relacionados a resultados na 

empresa analisada podem atuar de forma negativa na percepção de justiça global dos clientes, que 

tendem a analisá-la à luz de cada uma das suas 3 dimensões de forma simultânea. Os resultados 

de justiça distributiva podem ser avaliados na tabela 11 (4). 

 

Tabela 11 (4) – Média, desvio padrão e coeficiente de variação das questões de justiça distributiva. 

Questões Média Desvio 
Padrão

Coef. de 
variação

O resultado final da reclamação foi o esperado. 2,9 1,8 62%
Eu não recebi o que eu pedi. 2,9 1,8 63%
O resultado da minha reclamação não parece ter sido tão 
bom quanto o de outras pessoas que reclamaram de forma 
parecida.

2,7 1,5 53%

O resultado obtido com a reclamação foi justo. 3,0 1,8 59%
 

Fonte: Coleta de dados (2006). 
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 Nas questões relacionadas à importância de cada dimensão de justiça, observou-se que a 

justiça interpessoal obteve a maior média, seguida da justiça processual e da justiça distributiva. 

A partir da análise individual desses resultados, pode-se supor que o fator decisivo durante o 

gerenciamento de reclamações é o tratamento que o cliente recebe dos atendentes. Faz-se 

necessário, contudo, que estes resultados sejam revisitados após a conclusão das análises 

multivariadas em que as três dimensões de justiça têm sua importância analisada de forma 

simultânea. As análises univariadas da importância de cada dimensão de justiça podem ser 

observadas na tabela 12 (4). 

 

Tabela 12 (4) – Média, desvio padrão e coeficiente de variação da Importância de cada dimensão de 
justiça. 

Média Desvio 
Padrão

Coef. de 
variação

Importância do Tratamento Pessoal 3,6 1,5 41%
Importância dos Procedimentos 3,2 1,6 49%
Importância dos Resultados 3,1 1,7 54%

Questões

 
Fonte: Coleta de dados (2006). 

 

 Em relação às questões de avaliação Geral do processo e de lealdade, observa-se que o 

item que mede a satisfação após o processo de gerenciamento de reclamações por meio da 

confirmação das expectativas dos clientes, teve um desempenho relativamente baixo, quando 

comparado com as percepções Gerais de justiça cujos valores variaram de 3 a 3,3. 

Já a lealdade apresentou uma boa média de 6,1 para uma escala que variava de 1 a 10. 

Este resultado é proporcionalmente superior à média obtida pela satisfação, que obteve uma 
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média de 2,8 com uma escala máxima de 5. Assim, o desempenho relativo da lealdade foi de 

61% e da satisfação de 56%.  

Por fim, a propaganda boca-a-boca positiva, teve uma média de 5,7 e inferior à média 

obtida pela lealdade declarada. Esta diferença pode ter se dado devido à presença de custos de 

mudança percebidos pelos clientes que se encontravam vinculados ao contrato de carência.  

 

Tabela 13 (4) – Média, desvio padrão e coeficiente de variação das questões de satisfação e lealdade. 

Média Desvio 
Padrão

Coef. de 
variação

A organização fez tudo o que eu esperava para resolver o 
meu problema (atendeu às expectativas). 2,8 1,7 61%

O(a) sr(a) pretende continuar como Cliente da Claro no 
futuro? 6,1 3,2 53%

O(a) sr(a) pretende recomendar a claro a amigos, vizinhos e 
parentes? 5,7 3,6 63%

Questões

 
Fonte: Coleta de dados (2006). 

 

Uma vez descritas as características da amostra e de cada variável de forma individual, no 

próximo item serão apresentadas as análises multivariadas dos dados obtidos na pesquisa. 

 
 

 

4.3.2  Análise de normalidade das variáveis 

 Para a escolha da técnica estatística utilizada na análise dos dados, faz-se necessário 

conhecer a forma da distribuição de dados de cada variável presente na pesquisa, de modo a 

identificar a presença ou ausência de característica normal.   

 Hair et al. (2005) afirmam que além das análises gráficas, os dois testes mais comumente 

para a análise de normalidade de amostras, são os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-
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Wilk. Assim, para a presente pesquisa, foram adotados os testes de normalidade sugeridos por 

Hair et al. (2005).  

Conforme se pode observar na tabela 14 (4), nenhuma das variáveis analisadas possui 

uma forma de distribuição normal de dados. Esta verificação é relevante na medida em que 

aponta para as análises estatísticas que podem ser usadas para testar as hipóteses de pesquisa, 

pois algumas das técnicas mais comumente utilizadas como a análise fatorial e a regressão linear 

múltipla têm como pressuposto básico a característica paramétrica das distribuições das variáveis 

(HAIR et al., 2005). 
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Tabela 14 (4) – Testes de Normalidade das Distribuições das variáveis pesquisadas. 

Testes de Normalidade

Questões
Kolmogorov 

Smirnov (max 
D)

Shapiro 
Wilk (W) Caraterística

Quão desagradável foi a falha 0,345 0,708 Não-Normal

Experiências anteriores 0,152 0,906 Não-Normal

Eles foram honestos comigo 0,268 0,793 Não-Normal

Nenhuma razão me foi dada sobre porque o problema ocorreu 0,254 0,773 Não-Normal

Eles pareceram muito interessados no meu problema. 0,234 0,810 Não-Normal

Eles foram educados e corteses comigo. 0,408 0,607 Não-Normal

Eles se esforçaram bastante para tentar resolver o problema. 0,190 0,833 Não-Normal

Eu recebi um pedido de desculpas sincero. 0,240 0,773 Não-Normal

De maneira geral, eu recebi um tratamento pessoal justo. 0,229 0,813 Não-Normal

Eles responderam rapidamente minha reclamação. 0,261 0,788 Não-Normal

A empresa assumiu a responsabilidade pela ocorrência do 
problema. 0,259 0,753 Não-Normal

O acesso à central de atendimento da claro para fazer a reclamação 
foi rápido e fácil. 0,240 0,776 Não-Normal

Eu tive a chance de contar a eles detalhes sobre meu problema. 0,402 0,603 Não-Normal

Eles demonstraram flexibilidade na resolução de minha reclamação. 0,212 0,825 Não-Normal

De maneira geral, a empresa teve bons procedimentos para 
resolver minha reclamação. 0,197 0,829 Não-Normal

O resultado final da reclamação foi o esperado. 0,263 0,761 Não-Normal

Eu não recebi o que eu pedi. 0,282 0,743 Não-Normal

O resultado da minha reclamação não parece ter sido tão bom 
quanto o de outras pessoas que reclamaram de forma parecida. 0,219 0,832 Não-Normal

O resultado obtido com a reclamação foi justo. 0,252 0,769 Não-Normal

A empresa tratou minha reclamação da maneira que ela quis, sem 
me perguntar o que eu queria que fosse feito. 0,257 0,762 Não-Normal

A organização fez tudo o que eu esperava para resolver o meu 
problema. 0,252 0,789 Não-Normal

No geral, eu não fiquei satisfeito(a) com a maneira pela qual a 
reclamação foi tratada. 0,273 0,771 Não-Normal

O(a) sr(a) pretende continuar com a Claro no futuro? 0,146 0,884 Não-Normal

O(a) sr(a) pretende recomendar a claro a amigos, vizinhos e 
parentes? 0,178 0,841 Não-Normal

 
Fonte: Calculados pelo autor (p < 0,01). 
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4.4  Confiabilidade do instrumento 

 Para avaliar a confiabilidade ou consistência interna do instrumento de coleta, foi 

calculado o Alfa de Cronbach de cada um dos blocos relacionados às percepções de justiça, 

lealdade e, em seguida calculado este índice de todo o formulário. 

 Foi feita a opção de calcular o Alfa de Cronbach separado apenas dos blocos relacionados 

às percepções de justiça e à lealdade devido ao pré-requisito da existência de, no mínimo, 2 

questões para a utilização do teste (BLAND e ALTMAN, 1997). 

 Hair et al. (2005) sugerem um Alfa de Cronbach mínimo de 0,7 para que se garanta existir 

uma boa consistência na escala. Todavia, os autores afirmam que, para estudos exploratórios, 

valores de Alfa acima de 0,6 são aceitáveis. 

 Para o bloco de justiça interpessoal, verificou-se a existência de uma boa consistência 

interna, com um Alfa de Cronbach de 0,766. Apesar deste valor ser superior ao limite mínimo 

proposto por Hair et al. (2005), verifica-se que a questão ‘Nenhuma razão me foi dada sobre 

porque o problema ocorreu’ degradou o índice do bloco, pois o Alfa de Cronbach calculado com 

a sua retirada seria significativamente maior. A influência negativa desta questão pode ter se dado 

devido à sua forma negativa de afirmação associada à forma de abordagem dos entrevistados ter 

sido por telefone. Essa conjunção de fatores pode ter levado os entrevistados a não entender o 

sentido da questão e, por conseguinte, optar por uma resposta diferente da sua real percepção. Os 

coeficientes supracitados podem ser observados na tabela 15 (4). 
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Tabela 15 (4) – Confiabilidades calculadas do bloco de justiça interpessoal. 

Análise de Confiabilidade

Elementos de Justiça Interpessoal
Alfa de Cronbach se 

Retirado
Eles foram honestos comigo 0,724
Eles pareceram muito interessados no meu problema. 0,689
Eles foram educados e corteses comigo. 0,688
Eles se esforçaram bastante para tentar resolver o problema. 0,744
Eu recebi um pedido de desculpas sincero. 0,694
De maneira geral, eu recebi um tratamento pessoal justo. 0,716

Não foi me dada uma razão sobre porque o problema ocorreu 0,828
Alfa de Cronbach 0,766  

Fonte: Calculadas pelo autor. 

 

 O bloco de questões relacionadas à justiça processual apresentou um Alfa de Cronbach de 

0,726 e que, apesar de ser um pouco menor que o índice calculado para a justiça interpessoal, 

ultrapassa o limite mínimo aceitável proposto por Hair et al. (2005). Observa-se que a exclusão 

de questões não levaria a melhora significativa deste índice, demonstrando um caráter uniforme 

no entendimento dos entrevistados. Os coeficientes do bloco de justiça processual podem ser 

verificados na tabela 16 (4). 

Tabela 16 (4) – Confiabilidades calculadas do bloco de justiça processual. 

Análise de Confiabilidade

Elementos de Justiça Processual
Eles responderam rapidamente minha reclamação. 0,675

A empresa assumiu a responsabilidade pela ocorrência do problema. 0,694

O acesso à central de atendimento da claro para fazer a reclamação 
foi rápido e fácil. 0,739

Eu tive a chance de contar a eles detalhes sobre meu problema. 0,724

Eles demonstraram flexibilidade na resolução de minha reclamação. 0,649

De maneira geral, a empresa teve bons procedimentos para resolver 
minha reclamação. 0,632

Alfa de Cronbach 0,726

Alfa de Cronbach 
se Retirado

 
Fonte: Calculadas pelo autor. 
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 Já para as questões de justiça distributiva, o Alfa de Cronbach calculado foi baixo, ficando 

menor que o limite mínimo proposto por Hair et al. (2005). Observa-se, contudo, que a retirada 

da questão relacionada ao aspecto de Igualdade ‘O resultado da minha reclamação não parece ter 

sido tão bom quanto o de outras pessoas que reclamaram de forma parecida’, resultaria em um 

Alfa de 0,632, aceitável se considerado o caráter exploratório desta pesquisa dentro do contexto 

específico. Isso se deu porque, possivelmente, não houve o entendimento da questão por parte 

dos entrevistados, que podem não ter conhecimento dos resultados de reclamações semelhantes 

de outras pessoas. Além disso, em estudos anteriores (ver, por exemplo, SANTOS, 2001) este 

item também se mostrou problemático reforçando a dificuldade de entendimento do elemento de 

justiça. 

Neste contexto, uma possível opção seria a de retirar o item da escala de modo a melhorar 

a sua confiabilidade, todavia, ao se avaliar a confiabilidade composta do construto conforme 

sugere Hair et al. (2005, p.489), chegou-se ao valor de 0,93, superior ao limite mínimo sugerido 

para este índice de 0,80. Assim, considerando a existência de dois resultados semelhantes com 

indicações concorrentes, optou-se por decidir sobre a manutenção ou não do referido item após a 

avaliação da validade Individual do construto justiça distributiva, presente no tópico a seguir. 

Na tabela 17 (4) podem ser verificados os índices de confiabilidade calculados para o 

construto justiça distributiva. 
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Tabela 17 (4) – Confiabilidades calculadas do bloco de justiça distributiva. 
Análise de Confiabilidade

Elementos de Justiça Distributiva
Alfa de Cronbach 

se Retirado
O resultado final da reclamação foi o esperado. 0,270

Eu não recebi o que eu pedi. 0,478

O resultado da minha reclamação não parece ter sido tão bom quanto 
o de outras pessoas que reclamaram de forma parecida. 0,632

O resultado obtido com a reclamação foi justo. 0,300
Alfa de Cronbach 0,497  

Fonte: Calculadas pelo autor. 

 

A confiabilidade do bloco de questões relacionado à importância de cada dimensão de 

justiça também se mostrou aceitável, conforme pode ser verificado na tabela 18 (4). 

 

Tabela 18 (4) – Confiabilidades calculadas das importâncias das dimensões de justiça. 
Análise de Confiabilidade

Dimensões de Justiça
Alfa de Cronbach 

se Retirado
Importância da Justiça Interpessoal 0,729

Importância da Justiça Processual 0,574

Importância da Justiça Distributiva 0,683

Alfa de Cronbach 0,750  
Fonte: Calculadas pelo autor. 

 

Por fim, foi conduzida a avaliação da confiabilidade individual do bloco relacionado aos 

elementos de lealdade. Conforme se pode observar na tabela 19 (4), o valor encontrado foi de 

0,909, demonstrando um alto grau de consistência interna do bloco. Vale salientar que o cálculo 

do Alfa de Cronbach com a retirada de questões não foi feito devido à impossibilidade lógica de 

se utilizar este indicador para situações com apenas um item. 
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Tabela 19 (4) – Confiabilidades calculadas da escala referente ao bloco de lealdade. 
Análise de Confiabilidade

Elementos de Lealdade
Alfa de Cronbach 

se Retirado
O(a) sr(a) pretende continuar como Cliente da Claro no futuro? N/D

O(a) sr(a) pretende recomendar a claro a amigos, vizinhos e 
parentes? N/D

Alfa de Cronbach 0,909  
Fonte: Calculadas pelo autor. 

 

 Após a análise individual de cada um dos blocos presentes no instrumento de coleta de 

dados, foi calculado o Alfa de Cronbach de todas as questões simultaneamente, incluindo, 

inclusive, as questões referentes a construtos que foram utilizadas de forma individual e não 

puderam ser analisadas dentro de blocos. 

 Conforme pode ser observado na tabela 20 (4), a confiabilidade resultante do questionário 

como um todo foi de 0,894. Este resultado indica uma consistência interna muito boa, pois supera 

significativamente o valor mínimo de 0,70.  
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Tabela 20 (4) – Confiabilidades calculadas de todo o Instrumento de coleta de dados. 
Análise de Confiabilidade

Alfa de Cronbach 
se Retirado

Gravidade da falha 0,885
Experiências Anteriores 0,886
Honestidade 0,883
Não dar razão pela falha 0,893
Interesse pelo Problema 0,882
Educação/Cortesia 0,886
Esforço 0,882
Pedido de Desculpas 0,884
Tratamento Pessoal Justo 0,882
Resposta rápida 0,883
Assumir responsabilidade 0,883
Acesso ao Call Center fácil 0,887
Chance de contar o Probl. 0,886
Flexibilidade 0,881
Bons procedimentos 0,880
Resultados esperados 0,883
Não recebeu o que pediu 0,896
Resultados não tão bons 0,889
Resultados justos 0,882
Atendeu às expectativas 0,881
Importância do Tratamento Pessoal 0,883
Importância dos Procedimentos 0,882
Importância dos Resultados 0,884
Intenção de Recompra 0,879
Boca-a-boca positiva 0,881
Alfa de Cronbach 0,888  

Fonte: Calculadas pelo autor. 

 

 Neste sentido, observa-se que, com exceção da inadequação dos dois elementos de justiça 

interpessoal e distributiva discutidos anteriormente, de forma geral, o instrumento de coleta de 

dados mostrou ter uma boa consistência interna.  

 No tópico seguinte, será conduzida a avaliação da validade individual de cada construto a 

partir da utilização da Análise Fatorial Confirmatória. 
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4.5  Validação dos construtos 

 Apesar da escala utilizada neste estudo ter sido obtida a partir da pesquisa de Santos 

(2001), conduzida no contexto Brasileiro, o autor optou por conduzir um processo de avaliação 

da sua validade devido ao contexto pesquisado no presente estudo ter características diferentes 

daquelas apresentadas pela outra pesquisa.   

Neste sentido, para a validação de conteúdo, o instrumento de coleta de dados, que foi 

adaptado a partir do estudo de Santos (2001), teve todos os seus itens revisados com base na 

literatura existente relacionada ao tema pesquisado. Além disso, este instrumento foi apresentado 

e validado por professores da Universidade Federal de Pernambuco, especialistas no tema desta 

pesquisa.  

 Já para validação nomológica e convergente dos construtos pesquisados, foi utilizada a 

técnica de Análise Fatorial Confirmatória, conforme propõem Hair et al. (2005). Para tanto, foi 

conduzido um processo de validação utilizando o Software Statistica v. 6.0, onde foram 

analisados: (a) as cargas fatoriais obtidas, (b) os índices de ajustamento do modelo e (c) a 

indicação de validade convergente nas correlações entre os elementos de cada construto. 

A Análise Fatorial Confirmatória, ou simplesmente AFC, especifica o relacionamento 

entre as medidas observadas e os construtos latentes, permitindo a validação de escalas e a 

mensuração de construtos específicos. 

Após o desenvolvimento de um modelo teórico, a AFC permite que este seja comparado 

com o modelo real, gerado pelas relações entre os dados da pesquisa, sendo a base para tal 

comparação, a avaliação da qualidade do ajuste entre os dois modelos (HAIR et al., 2005). 

Para a operacionalização da AFC, faz-se necessário escolher um procedimento de 

estimação conforme a característica da distribuição de probabilidade univariada (STATSOFT, 
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2006).  Neste sentido, conforme foi discutido anteriormente, todas as variáveis possuem uma 

distribuição não-normal dos dados e, por este motivo, foi escolhido o método Maximum Wishart 

Likehood como procedimento de estimação na AFC. A escolha deste método está adequada com 

trabalhos anteriores onde é sugerida a sua utilização em uma AFC para analisar variáveis de 

características não-paramétricas (ver, por exemplo, SANTOS, 2001). 

 

 

4.5.1  Validação da justiça interpessoal 

Para justiça interpessoal, observou-se que todas as cargas fatoriais se mostraram altas, 

com exceção da questão ‘Não foi me dada uma razão sobre porque o problema ocorreu’, cujo 

resultado indica uma inaderência ao construto avaliado. Este resultado não surpreendeu, visto que 

na análise de Confiabilidade, a retirada desta questão aumentava de forma significativa a 

confiabilidade geral do bloco. As cargas fatoriais, seu nível de significância e estatística T são 

apresentados na tabela 21 (4). 

 

Tabela 21 (4) – Cargas Fatoriais dos elementos de justiça interpessoal. 

Análise Fatorial Confirmatória
Elementos de Justiça Interpessoal Coeficientes Fatoriais Normalizados

Estimativa do 
Parâmetro

Estatística 
T p level

Eles foram honestos comigo 0,584 17,178 0,000

Eles pareceram muito interessados no meu problema. 0,780 33,275 0,000

Eles foram educados e corteses comigo. 0,481 12,404 0,000

Eles se esforçaram bastante para tentar resolver o problema. 0,771 32,285 0,000

Eu recebi um pedido de desculpas sincero. 0,636 20,275 0,000

De maneira geral, eu recebi um tratamento pessoal justo. 0,752 30,189 0,000
Não foi me dada uma razão sobre porque o problema ocorreu -0,015 -0,306 0,760  

Fonte: Calculadas pelo autor. 
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 Já com relação grau de ajustamento do modelo real ao teórico, observou-se que todos os 

índices de ajustamento se mostraram bons, conforme propõem Hair et al. (2005), com exceção do 

nível de significância da estatística Qui-Quadrado. Os índices NFI, NNFI, GFI e AGFI 

demonstraram uma aderência igual ou maior que 0,96 e os valores de RMS e RMSEA ficaram 

abaixo de 0,05, máximo recomendado. 

Na AFC, espera-se obter uma estatística Qui-Quadrado não significativa, o que rejeitaria a 

hipótese nula de que os modelos real e teórico teriam diferenças significativas e, por conseguinte, 

apontaria para uma boa aderência dos modelos. Todavia, observa-se que o Qui-Quadrado deve 

ser avaliado apenas para amostras moderadas, em número não superior a 200 nem inferior a 100, 

pois, para grandes amostras, o teste torna-se excessivamente rigoroso, indicando quase sempre 

diferenças significativas entre os dois modelos, mesmo em situações de boa aderência. Em 

contrapartida, para amostras menores, esta estatística tende a rejeitar com freqüência a hipótese 

de não aderência (HAIR et al., 2005). Assim, considerando que o tamanho amostral desta 

pesquisa é de 496 casos, este resultado do Qui-Quadrado não será considerado para fins de 

avaliação do ajuste do modelo.  

 Na tabela 22 (4) são apresentados os índices de ajustamento do construto justiça 

interpessoal. 

Tabela 22 (4) – Índices de ajustamento do Modelo de justiça interpessoal. 
Índices de Ajustamento do Modelo

χ2 (Qui-Quadrado) 40,012 (p<0,01)
Graus de Liberdade 14
CFI (Comparative Fit Index) 0,97
NFI (Normed Fit Index) 0,96
NNFI (Non-Normed Fit Index) 0,96
GFI (Goodness of Fit Index) 0,98
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 0,96
RMS (Root Mean Square Standardized Residual) 0,03
RMSEA (Root Mean Square Error of Approx.) 0,04  

Fonte: Calculados pelo autor. 
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 Por fim, para avaliar a validade convergente foram calculadas as correlações entre os 

elementos de justiça, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman, face às escalas tipo 

Likert utilizadas serem de característica ordinal (HAIR et al., 2005). 

 Observou-se que todos os pares de elementos apresentaram correlação significativa para 

um nível de significância de 95%, exceto aqueles com a presença da Questão ‘Não foi me dada 

uma razão sobre porque o problema ocorreu’. Verificou-se, ainda, que, de forma geral, as 

correlações encontradas foram altas, sobretudo quando uma das questões era a percepção geral de 

justiça interpessoal, demonstrando a validade convergente dos elementos. As correlações 

encontradas nos elementos de justiça interpessoal podem ser verificadas na tabela 23 (4). 
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Tabela 23 (4) – Correlações entre os elementos de justiça interpessoal. 
Elementos Correlação

Honestidade - Interesse pelo Problema 0,44*

Honestidade - Educação/Cortesia 0,28*

Honestidade - Esforço 0,44*

Honestidade - Pedido de Desculpas 0,35*

Honestidade - Tratamento Pessoal Justo 0,49*

Honestidade - Não dar razão pela falha (inv) -0,01**

Interesse pelo Problema - Educação/Cortesia 0,34*

Interesse pelo Problema - Esforço 0,64*

Interesse pelo Problema - Pedido de Desculpas 0,47*

Interesse pelo Problema - Tratamento Pessoal Justo 0,57*

Interesse pelo Problema - Não dar razão pela falha (inv) -0,04**

Educação/Cortesia - Esforço 0,38*

Educação/Cortesia - Pedido de Desculpas 0,28*
Educação/Cortesia - Tratamento Pessoal Justo 0,41*

Educação/Cortesia - Não dar razão pela falha (inv) 0,00**

Esforço - Pedido de Desculpas 0,50*

Esforço - Tratamento Pessoal Justo 0,52*

Esforço - Não dar razão pela falha (inv) 0,02**

Pedido de Desculpas - Tratamento Pessoal Justo 0,52*

Pedido de Desculpas - Não dar razão pela falha (inv) -0,01**

Tratamento Pessoal Justo - Não dar razão pela falha (inv) -0,01**

* Significativo para p<0,05

** Não Significativo  
Fonte: Calculadas pelo autor. 

 

 Tomando com base os resultados das análises expostas, foi retirada a questão ‘Não foi me 

dada uma razão sobre porque o problema ocorreu’, devido à sua inaderência ao construto justiça 

interpessoal verificada pelos diversos métodos estatísticos. Todavia, considerando que o modelo 

real mesmo com a presença desta questão já demonstrou ter uma boa aderência ao modelo 

teórico, não se faz necessário gerá-lo novamente sem a presença deste elemento. Vale salientar, 

contudo, que, para a análise de regressão logística, o elemento supracitado não foi considerado. 
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4.5.2  Validação da justiça processual 

 Para a justiça processual, verificou-se que todos os elementos propostos apresentaram 

cargas fatoriais aceitáveis dentro do modelo proposto. As menores cargas observadas foram as 

das questões relacionadas à facilidade para acessar a central de atendimento da empresa e a 

Chance dada para se contar o problema. Uma possível razão para esses resultados é que o acesso 

ao call center pode não ser visto como um procedimento pelos clientes, pois não há interação 

humana na etapa do processo. Além disso, observa-se que é padrão para qualquer central de 

atendimento ouvir o que o cliente tem a dizer, o que pode fazer com que a importância de poder 

contar o problema não seja vista tão fortemente como um elemento de justiça. Na tabela 24 (4) 

podem ser verificadas as cargas fatoriais dos elementos de justiça processual. 

 

Tabela 24 (4) – Cargas Fatoriais dos elementos de justiça interpessoal. 
Análise Fatorial Confirmatória

Elementos de Justiça Processual Coeficientes Fatoriais Normalizados
Estimativa do 

Parâmetro Estatística T p level
Eles responderam rapidamente minha reclamação. 0,563 15,359 0,000

A empresa assumiu a responsabilidade pela ocorrência do problema. 0,546 14,595 0,000

O acesso à central de atendimento da claro para fazer a reclamação 
foi rápido e fácil. 0,302 6,547 0,000

Eu tive a chance de contar a eles detalhes sobre meu problema. 0,344 7,651 0,000

Eles demonstraram flexibilidade na resolução de minha reclamação. 0,734 24,970 0,000

De maneira geral, a empresa teve bons procedimentos para resolver 
minha reclamação. 0,832 31,673 0,000

 
Fonte: Calculadas pelo autor. 

 

 O ajustamento do modelo proposto obteve um Grau de ajustamento de qualidade similar 

ao da justiça interpessoal, onde todos os índices de ajustamento se mostraram bons, com exceção 

do NFI e do NNFI, que, apesar de terem ficado pouco abaixo de 0,95, podem ser considerados 
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como aceitáveis. Da mesma forma, os valores de RMS e RMSEA foram aceitáveis. Os 

indicadores de ajustamento do modelo são apresentados na tabela 25 (4). 

 

Tabela 25 (4) – Índices de ajustamento do modelo de justiça processual. 
Índices de Ajustamento do Modelo

χ2 (Qui-Quadrado) 35,194 (p<0,01)
Graus de Liberdade 9
CFI (Comparative Fit Index) 0,96
NFI (Normed Fit Index) 0,94
NNFI (Non-Normed Fit Index) 0,93
GFI (Goodness of Fit Index) 0,98
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 0,95
RMS (Root Mean Square Standardized Residual) 0,04
RMSEA (Root Mean Square Error of Approx.) 0,05  

Fonte: Calculados pelo autor. 

 

 Da mesma forma que na justiça interpessoal, a validade convergente foi verificada, pois 

todas as correlações se mostraram significativas para p<0,05. Apesar disso, vale salientar que, 

conforme foi verificado a partir das baixas cargas fatoriais na AFC, as correlações encontradas 

quando estavam presentes as questões de ‘Facilidade de acesso ao call center’ e ‘Chance dada 

para se contar o problema’, foram baixas. Por outro lado, é importante se observar a alta 

correlação entre o elemento ‘Flexibilidade’ e a ‘Percepção global de justiça processual’, 

demonstrando a importância de se trabalhar com procedimentos flexíveis e não padronizados 

para o gerenciamento de reclamações. As correlações entre os elementos deste construto podem 

ser verificadas na tabela 26 (4). 
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Tabela 26 (4) – Correlações entre os elementos de justiça processual. 
Elementos Correlação

Resposta rápida - Assumir responsabilidade 0,34*

Resposta rápida - Acesso ao Call Center fácil 0,27*

Resposta rápida - Chance de contar o Probl. 0,15*

Resposta rápida - Flexibilidade 0,43*

Resposta rápida - Bons procedimentos 0,46*

Assumir responsabilidade - Acesso ao Call Center fácil 0,13*

Assumir responsabilidade - Chance de contar o Probl. 0,15*

Assumir responsabilidade - Flexibilidade 0,33*

Assumir responsabilidade - Bons procedimentos 0,49*

Acesso ao Call Center fácil - Chance de contar o Probl. 0,19*

Acesso ao Call Center fácil - Flexibilidade 0,24*

Acesso ao Call Center fácil - Bons procedimentos 0,21*

Chance de contar o Probl. - Flexibilidade 0,30*

Chance de contar o Probl. - Bons procedimentos 0,24*
Flexibilidade - Bons procedimentos 0,62*
* Significativo para p<0,05

** Não Significativo  
Fonte: Calculadas pelo autor. 

 

4.5.3  Validação da justiça distributiva 

 Na justiça distributiva, a AFC gerou uma carga fatorial não significativa para a questão 

Q23 ‘O resultado da minha reclamação não parece ter sido tão bom quanto o de outras pessoas 

que reclamaram de forma parecida’. Este resultado já era esperado, pois a análise de 

Confiabilidade deste Construto apontou que a presença desta questão reduz de forma significativa 

a consistência interna do bloco de questões. As cargas fatoriais juntamente com os seus valores 

de p podem ser verificadas na tabela 27 (4). 
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Tabela 27 (4) – Cargas Fatoriais dos elementos de justiça distributiva. 
Análise Fatorial Confirmatória

Elementos de Justiça Distributiva Coeficientes Fatoriais Normalizados
Estimativa do 

Parâmetro Estatística T p level
O resultado final da reclamação foi o esperado. 0,914 11,314 0,000

Eu não recebi o que eu pedi. 0,251 5,216 0,000

O resultado da minha reclamação não parece ter sido tão bom 
quanto o de outras pessoas que reclamaram de forma parecida. -0,030 -0,618 0,536

O resultado obtido com a reclamação foi justo. 0,743 10,850 0,000  
Fonte: Calculadas pelo autor. 

 

 O ajustamento do modelo também foi degradado pela presença da questão anteriormente 

discutida. Observa-se que o índice NNFI obteve um valor inferior a 0,9 e o RMSEA encontrado 

ultrapassou o valor máximo sugerido de 0,5, conforme pode ser verificado na tabela 28 (4). 

 

 Tabela 28 (4) – Índices de ajustamento do modelo de justiça distributiva. 
Índices de Ajustamento do Modelo

χ2 (Qui-Quadrado) 14,507 (p<0,01)
Graus de Liberdade 2
CFI (Comparative Fit Index) 0,96
NFI (Normed Fit Index) 0,96
NNFI (Non-Normed Fit Index) 0,89
GFI (Goodness of Fit Index) 0,99
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 0,93
RMS (Root Mean Square Standardized Residual) 0,05
RMSEA (Root Mean Square Error of Approx.) 0,06  

Fonte: Calculados pelo autor. 

 

Esta tendência pode ser verificada também nas correlações obtidas dos elementos de 

justiça distributiva, pois todos os pares que tiveram a presença da questão Q23 demonstraram 

correlações não significativas entre si. 
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 É importante frisar que apesar da questão ‘Não recebi o que pedi’ ter apresentado 

correlações significativas com os demais elementos, os valores foram relativamente baixos, o que 

evidencia um possível problema do formato da questão ter sido o de negação, fazendo com que 

alguns clientes dessem respostas erradas pelo não entendimento da afirmação. Estes dados são 

apresentados na tabela 29 (4). 

 

Tabela 29 (4) – Correlações entre os elementos de justiça distributiva. 
Elementos Correlação

Resultados esperados - Resultados justos 0,68*
Resultados esperados - Resultados não tão bons quanto outros (inv) -0,04**
Resultados esperados - Não recebeu o que pediu (inv) 0,22*
Resultados justos - Resultados não tão bons quanto outros (inv) -0,03**
Resultados justos - Não recebeu o que pediu (inv) 0,20*
Resultados não tão bons quanto outros (inv) - Não recebeu o que pediu (inv) 0,16*
* Significativo para p<0,05
** Não Significativo  

Fonte: Calculadas pelo autor. 

 

 Com base nas análises supracitadas, optou-se por não utilizar nas análises de regressão 

logísticas subseqüentes a questão Q23 ‘O resultado da minha reclamação não parece ter sido tão 

bom quanto o de outras pessoas que reclamaram de forma parecida’. Apesar da decisão de se 

retirar a variável, não foi possível gerar um novo modelo para condução da AFC devido à 

pequena quantidade de questões propostas para este construto gerar uma restrição quanto à 

quantidade mínima de graus de liberdade necessária para a condução da análise. 
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4.6  Relações entre as variáveis 

Neste tópico serão feitas as análises estatísticas multivariadas com o intuito de se verificar 

se há suporte para as hipóteses propostas neste trabalho. 

Com exceção da avaliação dos efeitos das experiências anteriores e dos custos de 

mudança no modelo proposto, para analisar todas as demais relações entre variáveis será utilizada 

a técnica de regressão logística, pois, para este método, não se faz necessária a presença da 

normalidade nas variáveis estudadas (HAIR et al., 2005; HOSMER e LEMESHOW, 1989; 

TABACHNICK e FIDELL, 2001).  

Um outro fator relevante que fundamenta a escolha da regressão logística para as referidas 

análises é que, quando associado à utilização de variáveis independentes binárias, este método 

permite a visualização clara do efeito que a presença de determinada variável independente gera 

na variável dependente, chamado de Odds Ratio ou razão de chances (TABACHNICK e 

FIDELL, 2001).  

Para a utilização da regressão logística, foi utilizado o método Stepwise Backward LR. 

Neste método, o software roda um processo Iterativo em que, a partir do maior modelo possível 

com a presença de todas as variáveis independentes, são conduzidas várias etapas de redução até 

que sejam mantidas no modelo apenas as variáveis que se mostrem significantes para a relação 

(HAIR et al., 2005).  

Neste sentido, objetivando melhorar o poder preditivo dos modelos, além de gerar 

resultados mais facilmente assimiláveis na verificação das hipóteses, foi conduzida a 

transformação das variáveis ordinais em variáveis binárias. Ou seja, para as análises de regressão 

logística, todas as escalas tipo Likert de 5 ou 10 pontos foram transformadas em escalas binárias, 

com as respostas possíveis sendo 0 ou 1.  
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Para a definição do ponto de corte para a transformação das escalas de 5 pontos foi 

arbitrado que respostas de valores iguais ou inferiores a 3, teriam seus valores transformados em 

0, tendo as demais transformadas em 1. Já para as escalas de 10 pontos, o ponto de corte foi 6, ou 

seja, para valores iguais ou inferiores a 6, a resposta teve o valor transformado em 0, tendo as 

demais, os valores transformados em 1. Essa regra foi criada pelo pesquisador para garantir que 

um resultado positivo de determinada questão efetivamente refletisse uma percepção de 

concordância dos clientes, evitando, assim, que respostas intermediárias fossem consideradas 

como concordância. 

 

4.6.1  Relação entre os elementos de justiça  e a percepção de justiça 

interpessoal 

 Para a avaliação da justiça interpessoal, foi gerado um modelo logístico cuja variável 

dependente é a percepção de justiça no tratamento recebido e as variáveis independentes, os seus 

elementos individuais, sendo todas as variáveis, do tipo binário, conforme discutido 

anteriormente. 

 Observou-se que após 10 tentativas, o modelo final apresentou todos os elementos de 

justiça propostos inicialmente como significativos, com exceção da questão retirada 

anteriormente. Além destes, mostraram-se como significativos dois dos motivos de falhas 

utilizados na pesquisa. 

Dentre todos os elementos, aquele que mostrou ter maior influência foi ter recebido um 

pedido de desculpas sincero, cujo Odds Ratio, calculado a partir da exponencial do coeficiente de 

regressão B, foi de 4,77. Este resultado significa que, permanecendo constantes todos os demais 



 
113

elementos, a afirmação de que recebeu um pedido de desculpas sincero aumenta em 4,77 vezes as 

chances do cliente achar que obteve um tratamento pessoal justo.  

Além disso, cabe ressaltar que a presença dos motivos de falha relacionados à 

Cobertura/Rede e a outros tipos menos freqüentes, possivelmente se deu devido à facilidade com 

que os atendentes conseguem tratar estas reclamações, pois, normalmente, não envolvem 

questões financeiras. Dessa forma, espera-se que os clientes avaliem mais positivamente a 

postura dos atendentes em situações de atendimentos de baixa complexidade. 

Um outro ponto relevante se concentra na ausência da variável relacionada à Gravidade 

da falha no modelo final. Esta variável não influencia a percepção de justiça interpessoal, pois, 

por mais insatisfeitos que estejam os clientes, estes parecem não atribuir a culpa pela falha crítica 

ao atendente, separando, assim, a figura do funcionário de serviços da empresa prestadora. 

Os coeficientes do modelo de justiça interpessoal podem ser verificados na tabela 30 (4). 

 

Tabela 30 (4) – Coeficientes do modelo de regressão de justiça interpessoal. 
Variáveis B S.E. Wald GL Sig. Exp(B)
Falha de Cobertura e Rede 1,036 0,304 11,620 1 0,001 2,82
Outros tipos de Falhas 0,969 0,361 7,215 1 0,007 2,64
Honestidade 1,183 0,250 22,301 1 0,000 3,26
Interesse pelo Problema 1,076 0,278 14,964 1 0,000 2,93
Educação/Cortesia 0,760 0,328 5,359 1 0,021 2,14
Esforço 0,928 0,284 10,654 1 0,001 2,53
Pedido de Desculpas 1,563 0,253 38,036 1 0,000 4,77
Constante -3,036 0,359 71,571 1 0,000 0,05  

Fonte: Calculados pelo autor. 

  

 Para o referido modelo, observaram-se bons índices de ajustamento, onde o principal 

índice de ajustamento, a estatística Hosmer e Lemeshow, foi bem superior ao valor mínimo 

sugerido de 0,05 (HAIR et al., 2005; HOSMER e LEMESHOW, 1989)  conforme pode ser 

verificado na tabela 31 (4). 
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Tabela 31 (4) – Índices de Ajustamento do modelo de regressão de justiça interpessoal. 
Índices de Ajustamento do Modelo

Estat. Hosmer and Lemeshow 0,904
χ2 (Qui-Quadrado) 3,43
Graus de Liberdade 8
-2 Log likelihood 427,99
Cox & Snell R Square 0,40
Nagelkerke R Square 0,54  

Fonte: Calculados pelo autor. 

  

Por fim, observa-se que o modelo proposto tem um bom poder preditivo, com acerto 

médio de 78,1%, conforme pode ser observado na tabela 32 (4).  

 
Tabela 32 (4) – Tabela de classificação do modelo de regressão de justiça interpessoal. 

Esperado
Injusto (0) Justo (1)

Injusto (0) 192 46 238 80,7%
Justo (1) 62 194 256 75,8%

78,1%

% de acerto

Total de classificações corretas (%)

Observado Total

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.6.2  Relação entre os elementos de justiça e a percepção de justiça 

processual 

  Para o construto percepção de justiça processual, chegou-se a um modelo logístico após 8 

iterações. Neste modelo, observa-se a ausência do elemento Facilidade de acesso ao call center. 

Este resultado condiz com os resultados das análises anteriores em que o item não apresentou 

correlação alta com a percepção global de justiça processual. Conforme foi apontado, 

possivelmente, esta ausência se deu devido à facilidade de acesso não ser entendida como um 

procedimento pelos clientes.  
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 Vale ressaltar, ainda, a grande importância dada aos elementos Assumir Responsabilidade 

e flexibilidade que apresentaram Odds Ratios de 5,29 e 6,83, respectivamente. Esses resultados 

indicam sérios problemas, quando comparados com os resultados obtidos nas análises 

univariadas, em que o item Assumir a Responsabilidade teve o segundo pior desempenho do 

bloco, enquanto que a flexibilidade obteve a média relativamente baixa de 3,3.  

 Para este modelo, observa-se uma forte influência negativa da gravidade da falha, em que 

o Odds Ratio foi de 0,39. Este resultado aponta que, quando a falha é considerada como grave, as 

chances do cliente perceber o processo como justo caem mais que a metade. Esse resultado indica 

a importância que deve ser dada para os demais elementos de justiça em situações de falhas 

graves, de modo a reduzir os efeitos da magnitude da falha para os clientes. 

 Os coeficientes do modelo logístico de justiça processual podem ser verificados na tabela 

33 (4). 

 

Tabela 33 (4) – Coeficientes do modelo de regressão de justiça processual. 
Variáveis B S.E. Wald GL Sig. Exp(B)
Gravidade da Falha -0,946 0,267 12,537 1 0,000 0,39
Falha de Cobertura e Rede 0,491 0,287 2,912 1 0,088 1,63
Resposta rápida 0,572 0,260 4,824 1 0,028 1,77
Assumir responsabilidade 1,667 0,250 44,531 1 0,000 5,29
Chance de contar o Probl. 0,917 0,370 6,143 1 0,013 2,50
Flexibilidade 1,922 0,248 59,872 1 0,000 6,83
Constante -2,344 0,442 28,118 1 0,000 0,10  

Fonte: Calculados pelo autor. 

 

 Já em relação à qualidade do modelo, observa-se um bom índice de ajustamento de 0,767, 

também superior ao limite mínimo sugerido de 0,05, conforme pode ser visto na tabela 34 (4). 
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Tabela 34 (4) – Índices de Ajustamento do modelo de regressão de justiça processual. 
Índices de Ajustamento do Modelo

Estat. Hosmer and Lemeshow 0,767
χ2 (Qui-Quadrado) 4,91
Graus de Liberdade 8
-2 Log likelihood 434,77
Cox & Snell R Square 0,39
Nagelkerke R Square 0,52  

Fonte: Calculados pelo autor. 

 

Por fim, conforme pode ser observado na tabela 35 (4), o poder preditivo do modelo se 

mostrou bom com uma média de acertos de 79,6%, sendo mais facilmente identificadas as 

situações em que os clientes consideraram o processo como injusto.  

 

Tabela 35 (4) – Tabela de classificação do modelo de regressão de justiça processual. 
Esperado

Injusto (0) Justo (1)
Injusto (0) 228 48 276 82,6%
Justo (1) 53 165 218 75,7%

79,6%

% de acertoObservado Total

Total de classificações corretas (%)  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.6.3  Relação entre os elementos de justiça e a percepção de justiça 

distributiva 

 No modelo Logístico calculado para a justiça distributiva, observa-se a forte relação entre 

o elemento relacionado a ter tido os resultados esperados. Um alto valor para esta relação já era 

esperada considerando a alta correlação encontrada entre a percepção global de justiça e este 

elemento.  
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Observou-se, ainda, que a variável relacionada a Não ter recebido o que foi pedido não se 

mostrou significativa para o modelo de regressão. Da mesma forma, este resultado não 

surpreende tendo em vista a baixa intensidade da correlação identificada entre ela e a percepção 

global de justiça distributiva. 

Além da influência negativa da gravidade da falha, quando o perfil do respondente indica 

uma renda igual ou superior R$ 2.000, as chances de haver a percepção de obtenção de um 

resultado justo, caem quase que pela metade. Este fato possivelmente se dá devido ao fato de que, 

para pessoas com maiores rendas familiares, as expectativas quanto aos resultados financeiros 

tendem a ser maiores, gerando, na maioria das vezes, a percepção de injustiça dos resultados por 

parte dos clientes. 

Um outro ponto relevante verificado é a influência negativa da presença de carência 

contratual na relação com a empresa. Possivelmente a presença deste custo de mudança que gera 

uma alta barreira de saída para o cliente, fazendo com que independente do resultado recebido, 

este não possa solicitar o cancelamento do contrato sem que haja o custo financeiro, levando-o a 

considerar o resultado como injusto. 

Todos os coeficientes do modelo logístico de justiça distributiva podem ser verificados na 

tabela 36 (4). 

Tabela 36 (4) – Coeficientes do modelo de regressão de justiça distributiva. 
Variáveis B S.E. Wald GL Sig. Exp(B)
Gravidade da Falha -0,510 0,257 3,923 1 0,048 0,60
Ter renda Alta -0,617 0,245 6,355 1 0,012 0,54
Resultados esperados 2,917 0,244 143,307 1 0,000 18,49
Ter carência -0,422 0,238 3,136 1 0,077 0,66
Constante -0,824 0,280 8,667 1 0,003 0,44  

Fonte: Calculados pelo autor. 
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Em termos de ajustamento, apesar da presença de apenas um elemento de justiça 

distributiva como variável independente, observa-se uma boa qualidade de ajustamento, com o 

índice Hosmer e Lemeshow chegando a 0,320 e também superior ao mínimo sugerido de 0,05. 

Este e os demais índices de ajustamento do modelo podem ser conferidos na tabela 37 (4). 

 

Tabela 37 (4) – Índices de Ajustamento do modelo de regressão de justiça distributiva. 
Índices de Ajustamento do Modelo

Estat. Hosmer and Lemeshow 0,320
χ2 (Qui-Quadrado) 7,01
Graus de Liberdade 6
-2 Log likelihood 451,69
Cox & Snell R Square 0,36
Nagelkerke R Square 0,48  

Fonte: Calculados pelo autor. 

 

Por fim, em relação ao poder preditivo, observa-se que o modelo apresentou o maior 

percentual de acerto dentre as três dimensões de justiça, com 81,8% de classificações corretas. 

Este percentual pode ser verificado na tabela 38 (4). 

 

Tabela 38 (4) – Tabela de classificação do modelo de regressão de justiça distributiva. 
Esperado

Injusto (0) Justo (1)
Injusto (0) 244 44 288 84,7%
Justo (1) 46 160 206 77,7%

81,8%Total de classificações corretas (%)

Observado Total % de acerto

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.6.4  Relação entre as percepções de justiça e a satisfação 

 Objetivando avaliar a relação entre cada uma das percepções globais de justiça e a 

satisfação após o gerenciamento de reclamações, foi elaborado um modelo de regressão logística 

em que, além das dimensões de justiça, foram inicialmente inclusos aspectos relacionados às 

falhas, como tipologia e gravidade, além das características demográficas dos clientes. 

 Como resultado, observou-se que, após 11 iterações, dentre as dimensões de justiça, 

apenas a distributiva e a processual se mostraram significativas. Para estas duas dimensões foram 

encontrados altos índices de Odds Ratio, sendo que a justiça processual obteve o maior 

coeficiente: 5,53.  

Comparando estes resultados com as análises univariadas, verifica-se que a justiça 

interpessoal, mesmo tendo sido apontada como a de maior relevância dentre as três dimensões, 

não mostrou relação significativa com a satisfação. Este resultado indica que, apesar de 

considerar importante o tratamento pessoal, este fator não é determinante para a satisfação dos 

clientes. Assim, os fatores que efetivamente antecedem a satisfação dos clientes são a presença de 

bons procedimentos e de resultados justos.  

Um dos possíveis motivos para a ausência da justiça interpessoal do modelo final é que, 

para atendimento em call centers, o fato de não existir um contato face-a-face com o cliente faz 

com que a importância deste fator para a satisfação dos clientes seja reduzida, pois, nestes casos, 

o comportamento do funcionário de serviços ativa apenas um dos sentidos do cliente: a audição.  

Além das dimensões de justiça, observa-se que, quando a falha é apontada como grave, as 

chances de que o cliente fique satisfeito após o gerenciamento de reclamações caem pela metade. 

Este resultado reforça a necessidade de que as dimensões de justiça sejam devidamente 

gerenciadas para que, mesmo em situações de falhas graves, a sua satisfação possa ser obtida.  
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Por fim, um outro fator que merece atenção é a presença do elemento falha de Cobrança 

no modelo final, com um baixo Odds Ratio de 0,36. Esse resultado demonstra que, para 

problemas de cobrança, as chances de se confirmar as expectativas dos clientes são muito baixas. 

Isso se dá, possivelmente, devido ao impacto que este tipo de falha gera, pois, muitas vezes, 

envolve o envio do CPF do cliente para os órgãos de proteção de crédito como o SPC e o 

SERASA. 

Estes resultados suportam as Hipóteses H1 e H2, mas não suportam a Hipótese H3. Os 

coeficientes de regressão podem ser verificados na tabela 39 (4). 

 

Tabela 39 (4) – Coeficientes do modelo completo de regressão para a satisfação. 
Variáveis B S.E. Wald GL Sig. Exp(B)
Procedimentos justos 1,710 0,251 46,424 1 0,000 5,53
Resultados justos 1,643 0,243 45,654 1 0,000 5,17
Gravidade da falha -0,720 0,258 7,754 1 0,005 0,49
Falhas de Cobrança -1,014 0,549 3,416 1 0,065 0,36
Constante -1,590 0,286 30,886 1 0,000 0,20  

Fonte: Calculados pelo autor. 

  

 Todavia, com o intuito, de entender o porquê da ausência da justiça interpessoal do 

modelo calculado, a análise de regressão logística foi novamente conduzida, porém agora 

considerando apenas as situações de gravidade de falhas baixa (0) indicada pelos respondentes. 

Com esta nova análise, observou-se que, diferentemente dos resultados obtidos anteriormente, a 

dimensão de justiça interpessoal obtida foi significativa, com um Odds Ratio de 2,49. Pode-se 

concluir a partir deste resultado que, mesmo ativando apenas um dos sentidos humanos, em 

situações de baixo impacto das falhas, a forma pela qual o funcionário trata o cliente se torna 

relevante, pois a satisfação tende a ser obtida mais facilmente, sobretudo com a percepção de que 
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o tratamento pessoal recebido foi bom. Os novos coeficientes do modelo discutido podem ser 

observados na tabela 40 (4). 

 

Tabela 40 (4) – Coeficientes do modelo Alternativo de regressão para a satisfação em situações de falhas 
leves 

Variáveis B S.E. Wald GL Sig. Exp(B)
Tratamento justo 0,911 0,498 3,351 1 0,067 2,49
Procedimentos justos 2,271 0,530 18,327 1 0,000 9,69
Resultados justos 1,228 0,450 7,441 1 0,006 3,41
Falhas de Conta -0,890 0,538 2,741 1 0,098 0,41
Falhas de Cobrança -1,683 0,867 3,770 1 0,052 0,19
Constante -2,167 0,534 16,436 1 0,000 0,11  

Fonte: Calculados pelo autor. 

  

Verifica-se que o modelo completo de regressão logística apresentou um bom 

ajustamento, com um Hosmer e Lemeshow de 0,909, além de um bom poder preditivo com 

81,8% de acertos. Estes resultados podem ser verificados nas tabelas 41 (4) e 42 (4). 

 

Tabela 41 (4) – Índices de Ajustamento do modelo de regressão para satisfação. 
Índices de Ajustamento do Modelo

Estat. Hosmer and Lemeshow 0,909
χ2 (Qui-Quadrado) 1,53
Graus de Liberdade 5
-2 Log likelihood 446,97
Cox & Snell R Square 0,35
Nagelkerke R Square 0,47  

Fonte: Calculados pelo autor. 

 

Tabela 42 (4) – Tabela de classificação do modelo de regressão para satisfação. 
Esperado

Não fez o que 
esperava (0)

Fez o que 
esperava (1)

Não fez o que esperava (0) 262 44 306 85,6%
Fez o que esperava (1) 46 142 188 75,5%

81,8%

Observado Total % de acerto

Total de classificações corretas (%)  
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.6.5  Influência da satisfação e dos custos de mudança na intenção 

de recompra  

 Para avaliar a influência da satisfação e dos custos de mudança, operacionalizados a partir 

da carência contratual, na intenção de recompra, foi gerado um modelo de regressão logística em 

que, além destes elementos, foi incluída a gravidade da falha como variável independente.  

Observou-se que, após duas Iterações, a variável carência não demonstrou relação 

significativa com a intenção de recompra (p=0,978), sendo, então excluída do modelo. Assim, 

não houve Suporte para a Hipótese H6. Este resultado, que está de acordo com os achados de 

Jones et al. (2000), que também não identificaram uma relação direta entre os custos de mudança 

e a intenção de recompra, possivelmente se deu devido ao fato de que a presença da carência 

contratual ter se tornado algo comum na prestação de serviços de Telefonia Celular, o que 

tenderia a reduzir seus efeitos na avaliação dos consumidores sobre a decisão de permanecer ou 

não comprando da empresa no futuro.   

Já para a relação entre satisfação e intenção de recompra, observou-se uma forte relação 

no modelo final, com um Odds Ratio de 4,34. Este resultado dá suporte à Hipótese H4. É 

importante frisar que alguns trabalhos anteriores não têm conseguido suporte para esta relação 

(ver, por exemplo, SANTOS, 2001), possivelmente devido ao tipo de indústria pesquisada. 

Analisando a prestação de serviços de telefonia celular, observa-se a existência de um cenário 

bem específico, em que se tem um serviço de grande freqüência de utilização, onde há a 

ocorrência de grande quantidade de falhas e existe uma cultura de reclamações incentivada pela 

mídia e pelos órgãos de defesa do consumidor. Este cenário torna a ação da reclamação feita 

pelos clientes algo usual, fazendo com que a satisfação obtida após cada interação com a empresa 
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prestadora atue diretamente na intenção do cliente em permanecer leal, mesmo sendo este um 

tipo de satisfação de caráter fundamentalmente transacional. 

Um outro fator relevante é a forte relação negativa entre gravidade da falha e a intenção 

de recompra. Observa-se que, para falhas consideradas graves, as chances de recompra são 

reduzidas em 71%. Vale ressaltar que, apesar de não ter sido identificado suporte teórico em 

trabalhos anteriores para a influência da Gravidade da falha na intenção de recompra, esta relação 

foi testada por opção do pesquisador baseado na sua experiência neste tipo de serviço. 

Estes resultados podem ser verificados na tabela 43 (4). 

 

Tabela 43 (4) – Coeficientes do modelo de regressão para a intenção de recompra. 
Variáveis B S.E. Wald GL Sig. Exp(B)
Fez o que se esperava (satisf.) 1,469 0,219 45,062 1 0,000 4,34
Gravidade da falha -1,231 0,240 26,219 1 0,000 0,29
Constante 0,524 0,228 5,264 1 0,022 1,69  

Fonte: Calculados pelo autor. 

 

 De forma geral, os índices de Ajustamento do modelo de Recompra são bastante 

satisfatórios, conforme pode ser verificado na tabela 44 (4).  

 

Tabela 44 (4) – Índices de Ajustamento do modelo de regressão para a intenção de recompra 
Índices de Ajustamento do Modelo

Estat. Hosmer and Lemeshow 0,838
χ2 (Qui-Quadrado) 0,36
Graus de Liberdade 2
-2 Log likelihood 579,77
Cox & Snell R Square 0,19
Nagelkerke R Square 0,25  

Fonte: Calculados pelo autor. 
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 Da mesma forma, o poder preditivo do modelo calculado também se mostrou bom, com 

um percentual de classificações corretas de 71,1%, conforme pode ser observado na tabela 45 (4). 

 

Tabela 45 (4) – Tabela de classificação do modelo de regressão para a intenção de recompra 
Esperado

Não 
recomprar 

Recompra 
futura (1)

Não recomprar no fut. (0) 168 62 230 73,0%
Recompra futura (1) 81 183 264 69,3%

71,1%

Observado Total % de 
acerto

Total de classificações corretas (%)  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.6.6  Influência dos custos de mudança na relação satisfação- 

intenção de recompra 

 Conforme foi discutido anteriormente, uma importante relação avaliada neste estudo é o 

efeito moderador negativo dos Custos de mudança na relação entre satisfação e intenção de 

recompra. Observa-se que alguns estudos anteriores têm dado suporte à presença do efeito (ver, 

por exemplo, JONES et al., 2000; PATTERSON, 2004), enquanto outros não o têm verificado 

(ver, por exemplo, BURNHAM et al., 2005; SANTOS e FERNANDES, 2005). 

Para a avaliação do efeito moderador dos custos de mudança na relação entre satisfação e 

intenção de recompra, foram desenvolvidos dois modelos de regressão logística, onde ambos 

consideram as mesmas variáveis independentes, mas diferem nos registros utilizados para sua 

elaboração, pois consideram a presença ou ausência dos custos de mudança monetários. Dessa 

forma, foi possível avaliar e comparar a influência da satisfação na intenção de recompra na 

presença ou ausência deste fator. 
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 Para a elaboração do primeiro modelo que, para fins de referência neste trabalho, será 

chamado de modelo 1, foram considerados apenas os casos em que havia a presença do custo de 

mudança monetário, operacionalizado pela variável carência = 1. Já para o segundo, denominado 

de modelo 2, foram considerados apenas os casos em que não existia este custo, ou seja, onde se 

tem carência = 0. 

 Observa-se que no modelo 1, o coeficiente B obtido no modelo de regressão é de 1,533, 

com um Odds Ratio de 4,63. Já no modelo 2, a relação entre estes dois construtos, analisada a 

partir do coeficiente B, é de 1,460, com um Odds Ratio resultante de 4,31. A comparação dos 

resultados dos dois modelos demonstra que, no modelo 1, a relação analisada é maior que no 

modelo 2, indicando que não há uma moderação negativa do custo de mudança nesta relação e 

rejeitando a hipótese H5. Os coeficientes dos modelos de regressão logística podem ser 

verificados nas tabelas 46 (4) e 47 (4). 

 

Tabela 46 (4) – Coeficientes do modelo 1 para análise da influência dos custos de mudança na relação 
satisfação-intenção de recompra. 

Variáveis B S.E. Wald GL Sig. Exp(B)
Fez o que se esperava (satisf.) 1,533 0,318 23,159 1 0,000 4,63
Gravidade da falha -0,911 0,338 7,271 1 0,007 0,40
Constante 0,251 0,324 0,597 1 0,440 1,28  

Fonte: Calculados pelo autor. 

 
Tabela 47 (4) – Coeficientes do modelo 2 para análise da influência dos custos de mudança na relação 

satisfação-intenção de recompra. 
Variáveis B S.E. Wald GL Sig. Exp(B)
Fez o que se esperava (satisf.) 1,460 0,308 22,470 1 0,000 4,31
Gravidade da falha -1,552 0,351 19,560 1 0,000 0,21
Constante 0,778 0,328 5,619 1 0,018 2,18  

Fonte: Calculados pelo autor. 

  

Na tabela 48 (4) são apresentados os índices de ajustamento para cada modelo logístico 

obtido. Observa-se que ambos apresentaram índices aceitáveis, reforçando a sua validade. 
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 Tabela 48 (4) – Índices de Ajustamento dos modelos 1 e 2 de regressão para a influência dos 
custos de mudança na relação satisfação-intenção de recompra. 

Índices de Ajustamento dos Modelos
Carência = 1 Carência = 0

Estat. Hosmer and Lemeshow 0,109 0,857
χ2 (Qui-Quadrado) 4,43 0,31
Graus de Liberdade 2 2
-2 Log likelihood 306,66 271,35
Cox & Snell R Square 0,17 0,21
Nagelkerke R Square 0,23 0,28  

Fonte: Calculados pelo autor. 

 

 Já com relação ao poder preditivo, os dois modelos se mostraram bons preditores da 

intenção de recompra. Para o modelo 1, o percentual total de classificações corretas foi de 69,5% 

e, para o modelo 2, de 72,7%. Estes percentuais podem ser verificados nas tabelas 49 (4) e 50 (4).  

 

Tabela 49 (4) – Tabela de classificação do modelo 1 de regressão para a influência dos custos de mudança 
na relação satisfação-intenção de recompra. 

Esperado
Não 

recomprar 
Recompra 
futura (1)

Não recomprar no fut. (0) 94 30 124 75,8%
Recompra futura (1) 48 84 132 63,6%

69,5%

Observado Total % de 
acerto

Total de classificações corretas (%)  
Fonte: Elaborada pelo autor.   

 
Tabela 50 (4) – Tabela de classificação do modelo 2 de regressão para a influência dos custos de mudança 

na relação satisfação-intenção de recompra. 
Esperado

Não 
recomprar 

Recompra 
futura (1)

Não recomprar no fut. (0) 74 32 106 69,8%
Recompra futura (1) 33 99 132 75,0%

72,7%

Observado Total % de 
acerto

Total de classificações corretas (%)  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.6.7  Influência das experiências anteriores na relação satisfação -

intenção de recompra 
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 Uma outra influência analisada é a das experiências anteriores na relação entre satisfação 

e intenção de recompra dos clientes. Para este estudo, adotou-se a perspectiva proposta por Tax et 

al. (1998) em que as experiências anteriores moderam negativamente esta relação. 

Fazendo uso da mesma abordagem utilizada para avaliar o efeito moderador dos custos de 

mudança, para analisar o efeito das experiências anteriores, foram gerados dois modelos de 

regressão logística, com ambos considerando as mesmas variáveis independentes, mas diferindo 

nos registros utilizados para sua elaboração. O primeiro modelo, denominado de modelo 1, 

considerou apenas os casos em que existiam boas experiências anteriores entre os clientes e a 

empresa, enquanto que o segundo modelo, ou, simplesmente, modelo 2, incluiu os casos com más 

experiências. 

Nas tabelas 51 (4) e 52 (4) são apresentados os coeficientes de regressão logística do 

modelo 1 e do modelo 2, respectivamente. A partir da comparação dos dois modelos, verifica-se 

que, quando as Experiências anteriores são positivas, a influência da satisfação na intenção de 

recompra é menor que a situação de experiências anteriores negativas. Analisando os Odds 

Ratios dos dois modelos, verifica-se que esta diferença é significativa, pois as chances de que um 

cliente satisfeito demonstre a intenção em continuar comprando os serviços da Claro quando seu 

histórico reflete boas experiências com a empresa são 3,9 maiores que quando o cliente não está 

satisfeito. Em contrapartida, estas chances para as situações de experiências anteriores negativas, 

são de 5,24. Estes resultados dão suporte à Hipótese H7 e são semelhantes aos achados de Tax et 

al. (1998). 

Um outro ponto relevante é a permanência da variável carência no modelo final apenas 

para situações de experiências anteriores negativas. Este resultado aponta que, quando existe um 

bom histórico de relacionamento com a empresa, a carência efetivamente não tem influência 

significativa na intenção de recompra do cliente, em consonância com o resultado da Hipótese H6 
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discutido anteriormente. Em contrapartida, para as situações em que as experiências anteriores 

são negativas, a carência demonstra ter uma influência moderada, com um Odds Ratio de 1,83. 

Neste caso, verifica-se que os custos de mudança funcionam como uma forte barreira de saída 

reconhecida pelos clientes que, pelo seu histórico ruim com a empresa, tendem a considerar mais 

fortemente a última interação e, muitas vezes, a permanecer utilizando seus serviços mesmo em 

situações de insatisfação.  

Os coeficientes dos dois modelos de regressão logística utilizados para a análise da 

influência das Experiências Anteriores, podem ser observados nas tabelas 51 (4) e 52 (4). 

 

Tabela 51 (4) – Coeficientes do modelo 1 para análise da influência das Experiências Anteriores na 
relação satisfação-intenção de recompra. 

Variáveis B S.E. Wald GL Sig. Exp(B)
Fez o que se esperava (satisf.) 1,362 0,294 21,466 1 0,000 3,90
Gravidade da falha -1,101 0,311 12,510 1 0,000 0,33
Constante 0,930 0,297 9,799 1 0,002 2,53  

Fonte: Calculados pelo autor. 
 

 
Tabela 52 (4) – Coeficientes do modelo 2 para análise da influência das Experiências Anteriores na 

relação satisfação-intenção de recompra. 
Variáveis B S.E. Wald GL Sig. Exp(B)
Fez o que se esperava (satisf.) 1,656 0,372 19,843 1 0,000 5,24
Gravidade da falha -1,077 0,442 5,939 1 0,015 0,34
Carência 0,602 0,357 2,838 1 0,092 1,83
Constante -0,748 0,462 2,630 1 0,105 0,47  

Fonte: Calculados pelo autor. 
 

 Observa-se que os dois modelos de regressão gerados apresentam bons ajustes, com 

estatísticas Hosmer e Lemeshow superiores a 0,05, conforme pode ser verificado na tabela 53 (4). 

 Tabela 53 (4) – Índices de Ajustamento dos modelos 1 e 2 para avaliação da influência das 
Experiências Anteriores na relação satisfação-intenção de recompra. 
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Índices de Ajustamento dos Modelos
Exp. = 0 Exp. = 1

Estat. Hosmer and Lemeshow 0,225 0,987
χ2 (Qui-Quadrado) 5,68 0,03
Graus de Liberdade 4 2
-2 Log likelihood 198,73 343,95
Cox & Snell R Square 0,15 0,16
Nagelkerke R Square 0,21 0,22  

Fonte: Calculados pelo autor. 

 

 Por fim, verifica-se que os modelos encontrados apresentam um bom poder preditivo, 

sendo que, para as situações de experiências anteriores ruins, a baixa propensão de recompra tem 

um percentual de acertos acima de 90%, o que reitera a importância das variáveis identificadas 

como antecedentes de intenção de recompra. O poder preditivo dos modelos pode ser avaliado 

nas tabelas 54 (4) e 55 (4). 

 

Tabela 54 (4) – Tabela de classificação do modelo 1 de regressão para a influência das Experiências 
Anteriores na relação satisfação-intenção de recompra. 

Esperado
Não 

recomprar 
Recompra 
futura (1)

Não recomprar no fut. (0) 73 32 105 69,5%
Recompra futura (1) 62 144 206 69,9%

69,8%

Observado Total % de 
acerto

Total de classificações corretas (%)  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  
 

Tabela 55 (4) – Tabela de classificação do modelo 2 de regressão para a influência das Experiências 
Anteriores na relação satisfação-intenção de recompra. 

 
Esperado

Não 
recomprar 

Recompra 
futura (1)

Não recomprar no fut. (0) 116 9 125 92,8%
Recompra futura (1) 38 20 58 34,5%

74,3%

Observado Total % de 
acerto

Total de classificações corretas (%)  
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Considerando as análises dos dados, observa-se que 4 das 7 hipóteses foram confirmadas. 

As hipóteses confirmadas são apresentadas na figura 6 (4). 

 

 

Justiça 
distributiva 

Justiça 
processual 

Satisfação após o 
gerenciamento de 

reclamações 

Intenção de 
Recompra 

Experiências 
anteriores 

H1 

H2 

H7 

H4 

Figura 6 (4) – Hipóteses confirmadas no estudo. 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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5 Conclusões 

Esta dissertação avaliou, dentro do contexto de prestação de serviços de uma empresa de 

telefonia celular, a inter-relação entre percepções de justiça dos clientes com o gerenciamento de 

reclamações, satisfação, intenção de recompra, experiências anteriores com a empresa prestadora 

e custos de mudança monetários percebidos. 

Inicialmente, conclui-se a partir da validação e avaliação da confiabilidade que a 

adaptação feita no instrumento de coleta de dados utilizado para a mensuração, não reduziu a sua 

qualidade, indicando que, no seu novo formato, este se mostra adequado para a utilização em 

pesquisas futuras no contexto de prestação de serviços de telecomunicações. 

Ao avaliar os resultados individuais de cada dimensão de justiça, observa-se que, apesar 

do elemento de justiça interpessoal ‘Educação e Cortesia dos Atendentes’ ter tido a melhor 

avaliação individual por parte dos respondentes, a sua participação na percepção geral de justiça 

interpessoal foi a de menor relevância em comparação com os demais elementos. Este é um 

resultado de grande importância, pois, apesar de aspectos relacionados à educação e cortesia no 

atendimento serem as competências mais fortemente trabalhadas em operações de call centers, 

este efetivamente não é o item de maior importância para a percepção de justiça interpessoal.  

Em contrapartida, verificou-se, que um ‘Pedido de desculpas sincero’ mostrou ser o 

elemento mais importante de justiça interpessoal, com o dobro da influência do quesito 

‘Educação e Cortesia’. A avaliação individual deste item por parte dos respondentes, contudo, foi 

a que obteve a menor média. A partir destes resultados, verifica-se que a empresa deve re-orientar 

seus esforços de treinamento no sentido de melhorar o seu atendimento a clientes com vistas aos 

itens que demonstraram ser os mais influentes antecedentes da percepção de justiça interpessoal, 
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fugindo, assim, do lugar comum da maioria dos call centers que tende a priorizar o elemento de 

educação e cortesia dos atendentes. 

Já em relação aos elementos de justiça processual, da mesma forma que ocorreu com a 

justiça interpessoal, foi verificado que os itens ‘Flexibilidade’ e ‘Assumir responsabilidade’, mal-

avaliados individualmente pelos respondentes, mostraram ter grande influência na percepção 

geral de justiça. Em contrapartida, o item ‘Chance de contar o problema’, que obteve a melhor 

média de avaliação individual, mostrou ter um efeito na percepção de justiça processual que, 

apesar de ser significativo, é relativamente baixo. Isso demonstra, novamente, a necessidade de se 

reavaliar a importância dada a cada aspecto do processo de atendimento a clientes reclamantes na 

operação analisada, de modo a se garantir que os elementos de maior relevância que antecedem a 

percepção de justiça processual sejam gerenciados de forma mais eficaz. 

Por fim, avaliando os elementos de justiça distributiva, observa-se que o único elemento 

de justiça que demonstrou ter uma influência significativa foi a percepção de que ‘O resultado 

final da reclamação foi o esperado’. Possivelmente, esse resultado aconteceu devido ao não 

entendimento dos dois outros elementos de justiça distributiva, que foram apresentados no 

sentido de negação, por parte de alguns clientes. 

Avaliando trabalhos anteriores (ver, por exemplo, SANTOS, 2001; TAX, 1998), observa-

se que não têm sido encontrados padrões recorrentes no que concerne à importância dos diversos 

elementos de justiça dentro do contexto de cada dimensão, respectivamente. 

Um outro aspecto relevante se concentra na presença da variável carência no modelo de 

regressão de justiça distributiva, apresentando um efeito negativo no resultado final. A presença 

desta variável no modelo final, que foi utilizada para a operacionalização do construto  custo de 

mudança monetário, indica que a existência de custos de mudança para o cliente pode trazer 
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dificuldades para as empresas prestadoras de serviço, pois a percepção dos mesmos pelo cliente 

pode influenciar negativamente a percepção de obtenção de resultados justos aumentando o 

esforço necessário para se operacionalizar o gerenciamento de reclamações. 

Avaliando a influência das dimensões de justiça na satisfação após o gerenciamento de 

reclamações, observa-se que apenas as dimensões de justiça processual e distributiva mostraram 

ter influência significativa, o que dá suporte às hipóteses H1 e H2. Entretanto, não foi observado 

a influência significativa da justiça interpessoal na satisfação dos clientes, não fornecendo suporte 

para a hipótese H3. 

A ausência da justiça interpessoal como antecedente da satisfação é um resultado que, 

apesar de ser inesperado, poderia ser explicado devido ao contexto de estudo desta pesquisa ter 

sido uma operação de call center, onde a única ferramenta disponível para os funcionários é a 

voz. Assim, o fato de este estudo ter sido conduzido em um contexto diferente daqueles utilizados 

em outras pesquisas, que avaliaram relações de prestação de serviços sem necessariamente o 

cliente ter utilizado um call center para reclamar, pode ser visto como um dos motivos da 

ausência da justiça interpessoal no modelo final de satisfação.  

Além disso, ao se avaliar a ordem de importância e significância da influência de cada 

dimensão de justiça na satisfação dos clientes, observa-se que estudos anteriores não têm 

identificado um padrão único. Verifica-se, por exemplo, que nos estudos de Tax et al. (1998) e 

Blodgett et al. (1997), o efeito encontrado da justiça interpessoal na satisfação foi superior aos 

das outras dimensões de justiça. Já nos estudos de Goodwin e Ross (1992) e Smith et al. (1999), a 

dimensão de justiça de maior relevância para a satisfação foi a distributiva, enquanto que Santos 

(2001) sequer identificou relação significativa entre a percepção de justiça processual e a 

satisfação. Este trabalho corrobora a idéia de que a influência da percepção dos diversos tipos de 
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justiça na satisfação do cliente varia de acordo com o segmento estudado (RUYTER e 

WETZELS, 2000). 

Um dos antecedentes da satisfação encontrado e que é de considerável relevância 

gerencial e acadêmica é a Gravidade das falhas. Verificou-se que, quando os clientes apontaram 

as falhas como graves, as chances destes ficarem satisfeitos após o gerenciamento de reclamações 

caíram pela metade. Este resultado, que é similar ao encontrado por Miller et al. (1999), aponta 

que mesmo que o call center conduza um excelente gerenciamento de reclamações, para 

situações de falhas graves, possivelmente o cliente sairá insatisfeito ao final do processo de 

atendimento. Pode-se concluir, assim, que os processos de gerenciamento de reclamações e 

recuperação de serviços, apesar de serem importantes, não são as panacéias que vão resolver 

todos os problemas criados pela empresa, fazendo com que sejam necessárias revisões de 

processos constantes no intuito de reduzir a incidência de falhas de serviços, especialmente das 

consideradas graves. 

Observou-se, ainda, que a satisfação demonstrou ter influência significativa na intenção 

de recompra dos clientes, o que confirmou a hipótese H4. Apesar de estudos anteriores, como o 

de Santos (2001), não terem conseguido suporte para essa relação, no contexto de prestação de 

serviços de telefonia celular, a relação é significativa devido, possivelmente, à grande freqüência 

com que os clientes reclamam nos call centers. Esta grande quantidade de encontros de serviços 

parece ajudar os clientes a formarem um banco de eventos transacionais na memória cujos 

resultados acumulados os influenciam na sua opção de continuar ou não utilizando os serviços da 

empresa no futuro. Todavia, deve-se ressaltar que estes resultados podem ter sido afetados pelo 

fato da pesquisa ter avaliado a intenção de recompra e a satisfação dos clientes em um mesmo 

momento. 
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Já o custo de mudança monetário, denominado de carência neste estudo, não demonstrou 

ter relação significativa com a intenção de recompra, não dando suporte para a hipótese H6. 

Observou-se, contudo, que em situações de experiências anteriores ruins entre o cliente e a 

empresa, a carência demonstrou uma influência significativa, possivelmente por obrigar os 

clientes insatisfeitos com a sua relação com a empresa a permanecerem utilizando seus serviços, 

no mínimo, até o término do contrato de prestação. 

 Estes resultados refletem que a existência de uma carência contratual efetivamente não 

assegura que os clientes irão permanecer utilizando os serviços da empresa no futuro. Desta 

forma, a pseudo-lealdade criada ao se impor esta barreira de saída, pode se transformar em 

prejuízo para a empresa, pois, em troca da obtenção do ‘de acordo’ do cliente em relação ao 

prazo obrigatório de vínculo, o subsídio dado para a aquisição do aparelho celular pode não se 

reverter no retorno financeiro esperado nem na lealdade almejada.  Esta situação se configura é 

ainda mais crítica ao se verificar a recente re-orientação estratégica da empresa que passou a 

priorizar a manutenção de clientes já conquistados no lugar de apenas aumentar o seu market 

share, em consonância com o que aponta o jargão de marketing de relacionamento de que o custo 

associado à obtenção de um novo cliente é cinco vezes maior que o custo de manter um cliente 

existente (PFEIFER, 2005). 

Um outro aspecto relevante é que, da mesma forma que ocorreu com a satisfação, a 

gravidade de falha demonstrou ter uma influência negativa considerável na intenção de recompra, 

reiterando o argumento apresentado onde foi sugerido que além de se preparar para efetivar boas 

recuperações de serviço, é de fundamental importância que a empresa melhore seus processos 

internos de modo a evitar as falhas, sobretudo as graves sob pena de perda de lealdade dos 

clientes. 
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Foram avaliadas, ainda nesta pesquisa, as influências moderadoras do custo de mudança 

monetário e das experiências anteriores dos clientes com a empresa na relação entre satisfação e 

intenção de recompra dos clientes. Verificou-se que apenas as experiências anteriores 

demonstraram ter um papel moderador na relação avaliada, o que deu suporte à hipótese H7, mas 

não à H5. A partir destes resultados, pode-se concluir que, quando os clientes avaliam bem o seu 

histórico de interação com a empresa, o resultado da última transação tem menor relevância. 

Desta forma, por mais que a satisfação transacional do cliente gerada após o processo de 

gerenciamento de reclamações seja baixa, com um bom ‘saldo’ no banco de experiências, a 

empresa pode continuar como sendo a sua primeira opção na possibilidade de recompra futura. 

Por outro lado não se confirmou conforme sugerido na literatura (ZEITHAML et al., 1993) o 

efeito mitigador do custo de mudança no impacto da insatisfação do cliente sobre a intenção de 

recompra. 

A não confirmação das hipóteses H5 e H6 poderia ser atribuída ao contexto de prestação 

de serviços de telefonia celular o qual possui características específicas que o tornam diferente de 

outras indústrias avaliadas em estudos anteriores, no que concerne à influência dos custos de 

mudança. Dessa forma, a criação destas barreiras de saída financeiras para este tipo de prestação 

de serviços, não se configura como sendo uma boa alternativa caso se objetive aumentar a 

lealdade dos clientes ou reduzir nesta, a influência da insatisfação gerada por baixa qualidade de 

prestação de serviços. 

De forma geral, conclui-se que, no lugar de criar custos de mudança para manter os 

clientes vinculados contratualmente de forma não espontânea com a empresa, é de fundamental 

importância que seja garantida a existência de um bom gerenciamento de reclamações, sobretudo 

no que concerne aos resultados obtidos pelos clientes e aos procedimentos utilizados durante o 
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processo. Dessa forma, a probabilidade da empresa garantir a satisfação dos clientes após o 

processo tende a aumentar e, com esta, as suas chances de permanecer sendo a escolhida para 

prestar serviços de telefonia celular para estes clientes no futuro.  

 

 

5.1 Implicações acadêmicas e gerenciais 

O presente estudo traz contribuições relevantes para os profissionais e pesquisadores da 

área de serviços. Inicialmente, pode-se apontar a importância de cada uma das estatísticas 

univariadas apresentadas neste trabalho. A partir da sua avaliação, os gerentes responsáveis pelo 

processo de gerenciamento de reclamações da empresa estudada poderão melhorar uma série de 

processos mal-avaliados pelos clientes pesquisados. Além disso, ao cruzar as informações das 

estatísticas univariadas e dos modelos de regressão logística, tais gerentes poderão verificar claras 

oportunidades de melhorias no que concerne à priorização de ações que efetivamente atuem no 

sentido de melhorar a percepção de cada uma das três dimensões de justiça. 

Este trabalho buscou, ainda, contribuir no sentido de aumentar a conscientização dos 

gerentes da empresa estudada e de outras empresas de operações semelhantes, para que estes 

atentem para a importância de se evitar a ocorrência de falhas de serviços, sobretudo as 

consideradas como graves pelos clientes. Dessa forma, ações relativamente simples como enviar 

as contas telefônicas sem erros e a re-avaliar o processo de cobrança, com o intuito de evitar 

cobranças indevidas, deverão ser conduzidas, pois, só a partir delas, os gerentes responsáveis 

conseguirão reduzir de forma significativa a quantidade de reclamações dos clientes e, por 

conseguinte, a insatisfação gerada pelas falhas de serviços. Vale ressaltar que ações deste tipo são 
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relevantes por atuarem simultaneamente aumentando a satisfação dos clientes e permitindo a 

redução de custos a partir da diminuição da estrutura necessária para atendimento aos clientes 

reclamantes. 

Uma outra contribuição relevante desta pesquisa se concentra na apresentação da 

influência de cada elemento de justiça na sua respectiva dimensão e da influência de cada uma 

destas dimensões na satisfação dos clientes. A análise destes dados permite que se entenda como 

se dá a avaliação dos clientes durante e após o gerenciamento de reclamações feito pela empresa 

tornando, assim, possível que sejam tomadas ações de melhoria no sentido de melhorar o 

processo como um todo. 

Já no âmbito acadêmico, o presente estudo apresenta um novo formulário de pesquisa já 

devidamente adaptado para ser utilizado em pesquisas futuras relacionadas ao gerenciamento de 

reclamações em prestação de serviços de telecomunicações. Além disso, a partir da verificação de 

que nenhuma das relações encontradas em estudos anteriores se confirmou na prestação de 

serviços avaliada, uma implicação relevante advinda desta pesquisa é de que a influência dos 

custos de mudança monetários tende a variar de forma significativa em cada tipo de indústria.  

Por fim, pode-se apontar, ainda, como sendo uma implicação acadêmica importante o 

suporte encontrado para a relação entre satisfação transacional e intenção de recompra futura. 

Conforme foi discutido anteriormente, por estes serem construtos de natureza transacional e 

relacional, respectivamente, alguns estudos passados não conseguiram suporte para esta relação 

(SANTOS, 2001; MAXHAM, 2001). Todavia, o suporte encontrado para esta relação aponta que, 

para a prestação de serviços de telefonia celular do Brasil, esta relação pode sim ser significativa 

e, portanto, deve considerada em estudos futuros que avaliem fenômenos correlatos ao avaliado 

nesta pesquisa.  
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5.2 Limitações do estudo 

 Uma importante limitação deste estudo se concentra na impossibilidade de se fazer 

inferências acerca do fenômeno estudado para contextos diferentes do caso avaliado. Esta 

limitação se dá devido ao caso não obrigatoriamente refletir as características da população, nem 

muito menos ter sido utilizado um procedimento de amostragem probabilística para o estudo. 

 Uma outra limitação relevante é a abordagem transversal escolhida para condução da 

pesquisa. Devido às limitações de tempo, esta forma de pesquisa foi escolhida apesar de saber das 

suas limitações no que concerne às inferências que poderiam ser feitas a partir da condução de 

uma pesquisa de caráter longitudinal.  Nessa linha, devido ao caráter transversal da pesquisa, foi 

analisada apenas a avaliação da intenção dos clientes em recomprar no futuro. Sabe-se, porém, 

que pesquisas de intenção podem indicar resultados incorretos, sobretudo quando o momento em 

que a pesquisa é feita antecede muito o período em que a intenção realmente se confirma em 

ação. Neste caso, o intervalo entre o instante da pesquisa e o momento em que a intenção se 

tornaria em ação poderia chegar até 18 meses, configurando, assim, uma importante limitação 

deste estudo. 

 Vale ressaltar, ainda, a existência de uma limitação relevante no método de levantamento, 

relacionada às respostas dadas pelos entrevistados. Neste tipo de método, os entrevistados podem 

não fornecer informações corretas de forma intencional ou por não terem compreendido as 

perguntas. Podem, ainda, se negar em respondê-las por questões pessoais ou por serem 

relacionadas a assuntos polêmicos. Além disso, a aplicação de levantamentos a partir de contatos 
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telefônicos pode ter a qualidade deteriorada devido a um possível cansaço por parte do 

respondente, sobretudo nas últimas perguntas do questionário, o que pode levar à diminuição da 

sua capacidade de compreensão e concentração na pesquisa (MALHOTRA, 2005). 

 Além disso, observou-se que a utilização de questões com o sentido negativo no 

formulário de coleta de dados, associada à forma pela qual a pesquisa foi conduzida gerou 

problemas de entendimento das questões por parte dos respondentes, fazendo com que alguns dos 

itens que poderiam ter se mostrado relevantes nas relações finais, não se apresentassem dessa 

forma e reduzindo, assim, as possibilidades de análises. 

 Por fim, pode-se apontar como uma limitação importante da pesquisa, o fato de não terem 

sido considerados outros tipos de custos de mudança além dos monetários. Dessa forma, os 

resultados encontrados tendem a ser menos abrangentes visto que outros custos como os advindos 

do relacionamento dos clientes com a marca (BURNHAM et al., 2003) devem ter importância 

relevante no processo avaliado. 

 

 

5.3 Sugestões para pesquisas futuras 

 Sugere-se que em pesquisas futuras, sejam consideradas outras dimensões de custos de 

mudança de modo a considerar a influência multidimensional deste construto no processo de 

gerenciamento de reclamações, na satisfação e na lealdade dos clientes. Dessa forma, é possível 

que outras dimensões de custo de mudança sejam verificadas como significativas para o 

fenômeno estudado, o que não aconteceu com o custo de mudança monetário. 
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 Além disso, sugere-se que outras técnicas estatísticas como a modelagem por equações 

estruturais sejam utilizadas para a verificação simultânea das inter-relações avaliadas no 

Framework proposto. A partir da utilização desta técnica, ter-se-ia uma visão simultânea de todas 

as relações entre os construtos, o que permitiria que estatísticas relacionadas ao ajuste do modelo 

e, por conseguinte, à sua qualidade, pudessem ser utilizadas. 

 Por fim, será interessante se um estudo semelhante for conduzido em um contexto de 

várias indústrias de serviço de forma simultânea, de modo que seja possível verificar as 

diferenças entre estes processos em cada tipo de serviço avaliado. A lógica é simples, pois, da 

mesma forma que os custos de mudança apresentaram papéis diferentes daqueles relatados em 

estudos anteriores, as inter-relações entre os demais construtos também deverão ter características 

específicas relacionadas à indústria de serviços. 
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APÊNDICE – Instrumento de Coleta de Dados 

       
Pesquisa de gerenciamento de reclamações dos clientes Claro/NE 

 
 
Bom-dia (boa-tarde)!  
     
Eu gostaria de falar com o(a) sr. (a) ………………………… 
      
Caso ele (a) não esteja com o celular: Eu ligo mais tarde. Obrigada. 
      
Caso esteja: Meu nome é ……………………… e estamos realizando uma pesquisa sobre 
satisfação dos clientes com os serviços da empresa Claro. 
      
Gostaríamos que o (a) sr. (a) participasse de nossa pesquisa, respondendo a algumas perguntas 
sobre sua última ligação para efetuar uma reclamação junto a nossa central de atendimento. Esta 
pesquisa não demorará mais que 10 minutos. 
 
O (a) sr. (a) poderia responder a esta pesquisa nesse momento?  
 
Caso a resposta anterior seja NÃO: O (a) sr. (a) gostaria que ligássemos em outro horário? 
 

Caso a resposta anterior seja NÃO: Sem problemas. De toda forma, agradecemos pela 
sua atenção. (Desligar) 
Caso a resposta anterior seja SIM: Em que dia ou horário o (a) sr. (a) prefere que 
voltemos a lhe ligar? <anotar dia e hora para retornar a ligação>. 

 
Caso a resposta anterior seja SIM: Por favor, tente se lembrar da ligação que o (a) sr. (a) fez 
para o atendimento da Claro em <data da ligação feita pelo cliente presente no seu cadastro> e 
falou com o nosso grupo de atendimento. 
      
1. O motivo de sua ligação foi para fazer alguma reclamação ou solicitar o cancelamento da sua 
linha na Claro? 
 
      
 

0             1 
Não         Sim 

 
 
Caso a resposta anterior seja NÃO: Sr. Ficamos felizes em saber que não houve motivo para 
reclamação. Como a nossa pesquisa é sobre reclamações de clientes, o (a) sr.(a) não precisará 
respondê-la. Nós agradecemos a sua colaboração.  (Desligar) 
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Caso a resposta anterior seja SIM: 
      
2. Vou relacionar alguns itens para o sr. (a) apontar o motivo de sua reclamação. 
 
   
      
     
 
 
 
 
 

Problemas de Conta  1
 Cobertura/rede  2 
 Qualidade do atendimento 3
 Problemas com créditos 4 
 Fraude/Clonagem  5 
 Questões de cobrança  6 
 Outros    7  

      
3. Para você, o quão desagradável foi o problema que o levou a reclamar? 
      
    

1 2 3 4 5 
Extremamente    Pouco 
Desagradável       Desagradável 

   
4. Como foram as experiências anteriores com a empresa, antes do incidente que levou à sua 
reclamação?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Muito         Muito 

negativas                 positivas
 
      
INSTRUÇÕES (SEGUNDA PARTE) 
 
A próxima parte do questionário trará algumas perguntas mais estruturadas sobre o incidente que 
você recém descreveu. Para respondê-las, tente voltar no tempo e responder as questões de 
acordo com o que você pensou ou como se sentiu durante e após a resolução da reclamação. 
    
 
TRATAMENTO PESSOAL 
 
As seguintes afirmações estão relacionadas com o tratamento pessoal que você recebeu das 
pessoas que trabalhavam na claro durante o decorrer da resolução da reclamação. Se você teve 
contato com mais de uma pessoa, dê sua impressão geral sobre como você foi tratado. 
As próximas perguntas devem ser respondidas considerando a intensidade com que você 
concorda ou discorda de cada afirmação.  
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Por exemplo, se você discorda totalmente com uma afirmação, basta responder “1”. Se você 
concorda totalmente, responda “5”. Os pontos 2, 3 e 4 refletem graus intermediários de 
concordância/discordância. Lembre-se de que estas questões referem-se a como a sua reclamação 
foi resolvida, não à situação que levou à reclamação. 
 
 

  Discordo      Concordo 
  totalmente    Totalmente

5. Eles foram honestos comigo. 1 2 3 4 5 
6. Nenhuma razão me foi dada sobre porque o problema ocorreu. 1 2 3 4 5 
7. Eles pareceram muito interessados no meu problema. 1 2 3 4 5 
8. Eles foram educados e corteses comigo. 1 2 3 4 5 
9. Eles se esforçaram bastante para tentar resolver o problema. 1 2 3 4 5 
10. Eu recebi um pedido de desculpas sincero. 1 2 3 4 5 
11. De maneira geral, eu recebi um tratamento pessoal justo. 1 2 3 4 5 
 
   
PROCEDIMENTOS 
 
Esta seção diz respeito aos procedimentos usados para resolver sua reclamação. 
Procedimentos, neste caso, referem-se a coisas como quem decide como resolver a reclamação e 
o tempo no qual a reclamação é resolvida.  
 

  Discordo      Concordo 
  totalmente    Totalmente

12. Eles responderam rapidamente minha reclamação. 1 2 3 4 5 
13. A empresa assumiu a responsabilidade pela ocorrência do 
problema. 

1 2 3 4 5 

14. O acesso à central de atendimento da claro para fazer a 
reclamação foi rápido e fácil. 

1 2 3 4 5 

15. Eu tive a chance de contar a eles detalhes sobre meu 
problema. 1 2 3 4 5 

16. Eles demonstraram flexibilidade na resolução de minha 
reclamação. 

1 2 3 4 5 

17. De maneira geral, a empresa teve bons procedimentos para 
resolver minha reclamação. 

1 2 3 4 5 
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RESULTADOS 
 
Esta seção diz respeito aos resultados recebidos através da reclamação. Resultados referem-se a 
coisas como bônus para compra de aparelhos, minutos extras para falar, dinheiro de volta e outras 
coisas que lhe foram dadas depois que você reclamou. 
 
 

  Discordo      Concordo 
  totalmente    Totalmente

18. O resultado final da reclamação foi o esperado. 1 2 3 4 5 
19. Eu não recebi o que eu pedi. 1 2 3 4 5 

20. O resultado da minha reclamação não parece ter sido tão bom 
quanto o de outras pessoas que reclamaram de forma parecida. 

1 2 3 4 5 

21. O resultado obtido com a reclamação foi justo. 1 2 3 4 5 
 
      
AVALIAÇÃO GERAL 
 
As seguintes questões dizem respeito à avaliação geral sobre a maneira como sua reclamação foi 
resolvida. Adicionalmente, responda sobre a importância dos vários componentes (tratamento 
pessoal, procedimentos e resultados) para a formação da avaliação 
 
 

  Discordo      Concordo 
  totalmente    Totalmente 

22. A organização fez tudo o que eu esperava para resolver o meu problema. 
1 2 3 4 5 

 
      

  Nenhuma      Total 
  Importância    Importância

22. Quão importante foi o tratamento pessoal recebido durante a resolução da 
reclamação? 

1 2 3 4 5 

23. Quão importantes foram os procedimentos da empresa? 1 2 3 4 5 
24. Quão importantes foram os resultados ? 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATITUDES FRENTE À EMPRESA 
 
Esta seção é sobre o que você pensa sobre a empresa, após a resolução da reclamação. 
De 0 a 10, quais as chances de você: 
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  Muito             Muito 
  improvável          provável

25. Continuar com a Claro após o término do seu 
contrato? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. Recomendar a claro a amigos, vizinhos e 
parentes? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
DADOS DEMOGRÁFICOS 
 
Sexo: ( M ) Masculino ( F ) Feminino 
      
Qual a sua idade (anos): _____________? 
      
Qual sua renda familiar mensal? 
      
(1 ) Até R$ 2.000 
(2 ) Acima de R$ 2.000 e até R$ 4.000 
(3 ) Acima de R$ 4.000 
      
Qual seu grau de escolaridade? 
      
( 1 ) 1º grau incompleto ou completo 
( 2 ) 2º grau incompleto ou completo      
( 3 ) 3º grau incompleto ou completo   
 
 


	 
	 
	 
	Dedico esta dissertação aos meus pais, que sempre me apoiaram no meu desenvolvimento bem como à minha esposa e à minha filha, que sempre foram minhas fontes de inspiração. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. 
	Horácio 
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