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RESUMO 

O empreendedorismo no Brasil tem se mostrado um tanto quanto desconexo aos 

preceitos mais básicos da ciência que o estuda, apresentando baixo grau de inovação 

e elevado grau de concorrência. Estes números refletem a ideia de que um dos 

grandes desafios a serem superados pela atividade empreendedora no Brasil é a 

carência de conhecimento e formação, para que o empreendedor possa ir além e 

inovar, descortinando novos mercados. Partindo do questionamento quanto ao grau 

de concordância do empreendedor brasileiro frente a um modelo que objetivasse 

contribuir para o desenvolvimento das suas atividades, este estudo propôs e testou 

um modelo de gestão do marketing de serviços com base na filosofia do foco no 

cliente. Desta feita, suportado por uma abrangente pesquisa bibliográfica, este modelo 

contou com critérios e requisitos devidamente suportados por estudos nesta área. Em 

seguida, um instrumento de pesquisa foi desenvolvido e aplicado a um grupo de 

empreendedores brasileiros, através de entrevista direta. Os resultados revelaram que 

todos as premissas dos requisitos do modelo de gestão do marketing de serviços 

proposto têm a concordância da grande maioria dos empreendedores entrevistados. 

Esta constatação sugere que o modelo conta com um potencial grau de adesão à 

realidade deste grupo, e pode auxiliá-lo a melhorar as suas práticas, permitindo 

acesso a uma base científica que, como foi verificado, hoje não está ao seu alcance. 

Palavras-Chave: Empreendedorismo; Marketing de Serviços; Modelo de Gestão; 

Foco no cliente. 
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ABSTRACT 

Entrepreneurship in Brazil has been somewhat disjointed to the most basic precepts 

of science that studies it, with a low degree of innovation and strong competition. These 

numbers reflect the idea that one of the great challenges to be overcome by the 

entrepreneurial activity in Brazil is the lack of knowledge and training, so that the 

entrepreneur can go further and innovate, unveiling new markets. Starting from the 

question which considers the level of agreement of the Brazilian entrepreneurs about 

a model that has the goal to contribute to the development of its activities, this study 

proposed and tested a services marketing management model based on customer 

focus philosophy. Supported by a literature research, this model featured criteria and 

requirements duly supported by studies in this area. Then, a survey instrument was 

developed and applied to a group of Brazilian entrepreneurs through direct interview. 

The results revealed that all the assumptions of the requirements of the proposed 

services marketing management model have the agreement of the majority of 

entrepreneurs interviewed. This finding suggests that the model has a potential degree 

of adherence to the reality of this group, and can help it to improve their practices, 

allowing access to a scientific basis, that is not available to this group nowadays.  

Keywords: Entrepreneurship; Marketing Services; Management Model; 

Customer Focus. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. EMPREENDEDORISMO NO BRASIL E NO MUNDO 

Pequenas e médias empresas de todo o mundo buscam espaço em um mercado 

extremamente acirrado e dinâmico. Todos os dias, essas mesmas organizações, 

fazem bilhões de dólares girar ao redor do planeta, gerando riquezas, transformando 

realidades e empregando um percentual expressivo da mão-de-obra ativa. Nesse 

ínterim, a realidade brasileira não diverge da realidade mundial, embora o Brasil venha 

despontando como um país de expressivo potencial empreendedor.  

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2013), uma iniciativa de pesquisa da 

London Business School e Babson College, em parceria com o Instituto Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade (IBPQ) e o Centro de Empreendedorismo e Novos 

Negócios da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com o apoio do Sebrae, realizada em 

68 países e que cobre 75% da população global e 89% do Produto Interno Bruto (PIB) 

mundial, revelou que, em 2013, 71,3% dos brasileiros que iniciam um negócio, o 

faziam por terem identificado uma oportunidade.  

O Gráfico 1 mostra a série histórica que se iniciou em 2002, quando o percentual de 

empreendedores por oportunidade era de cerca de 42%, e inferior ao número de 

empreendedores por necessidade, o que ocorre quando o empreendedorismo é a 

única alternativa, por falta de opções no mercado de trabalho. 

Gráfico 1 - Evolução da atividade empreendedora segundo a oportunidade 

como percentual dos empreendedores iniciais: taxas – Brasil – 2002:2013 

 

Fonte: GEM (2013) 
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Pode-se notar um crescimento próximo à 70% em uma década de pesquisas e 

análises, o que faz o Brasil despontar como um dos países com maior interesse e 

impulso para este tipo de iniciativa. 

Em termos percentuais, o maior crescimento se deu de 2002 para 2003, quando a 

iniciativa teve um crescimento de mais de 25% em apenas 12 meses. Durante todo o 

período de análise, somente o lapso compreendido entre 2008 e 2009 apresentou 

queda, que foi superior a 10%. Deve-se lembrar que foi neste período que ocorreu 

uma grave crise financeira internacional, cujos efeitos assolaram os mercados de todo 

o mundo, ficando conhecida como crise do subprime norte-americano, com falências 

de diversas instituições de crédito de todo o planeta (BRESSER PEREIRA, 2008). 

Deve-se lembrar que o empreendedorismo por oportunidade exerce maior impacto no 

desenvolvimento sustentável e na redução da pobreza. Na visão de Degen (2008), 

isto ocorre pelo fato de que estes negócios costumam ser desenvolvidos para explorar 

oportunidades e têm um potencial de inovação superior àqueles negócios por 

necessidade. 

Historicamente, sabe-se que o empreendedorismo por oportunidade também é aquele 

que gera maior número de empregos novos, o que o diferencia do empreendedorismo 

por necessidade, também conhecido como auto emprego, que normalmente são 

negócios “medíocres”, já que o empreendedor trabalha mais e ganha menos do que 

trabalharia e ganharia se estivesse empregado (DEGEN, 2008). 

Entretanto, o dado que chama mais atenção sobre o crescente envolvimento do 

brasileiro com a atividade empreendedora é aquele que compara o número de 

empreendedores iniciais com o número de empreendedores estabelecidos. Segundo 

a pesquisa GEM Brasil (2013), 17,3% da população de 18 a 64 anos do Brasil é de 

empreendedores iniciais, enquanto 15,7% é de empreendedores estabelecidos. 

Em 2013, a taxa de empreendedores iniciais superou a de empreendedores 

estabelecidos, atingindo 17,3%, contra 15,4%, respectivamente. Porém, o maior valor 

registrado até hoje, em toda a série histórica, ocorreu em 2010, quando o percentual 

de empreendedores iniciais atingiu 17,5%, conforme se depreende da análise do 

Gráfico 2 a seguir, que apresenta a evolução da atividade empreendedora segundo o 

estágio do empreendimento em nível nacional. 
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Gráfico 2 - Evolução da atividade empreendedora segundo estágio do 

empreendimento: taxas – Brasil – 2002:2013 

 

Fonte: GEM (2013) 

 

Este resultado demonstra que um número cada vez mais expressivo de brasileiros 

está se inclinando para a atividade empreendedora, dando início aos seus negócios 

pelos mais variados motivos.  

Ao que as pesquisas sugerem, ter o próprio negócio figura entre os principais desejos 

do empreendedor brasileiro. Não é por acaso que, na mesma pesquisa, 84% dos 

entrevistados demonstraram interesse em abrir a sua própria empresa. O sonho de 

abrir o próprio negócio é o terceiro da lista de desejos do brasileiro, ficando atrás 

apenas da casa própria e de viajar pelo país. 

Atualmente, cerca de 40 milhões de pessoas estão empreendendo no Brasil, o que 

coloca o país na quarta posição do ranking em número absoluto de empreendedores, 

atrás apenas da China, da Índia e da Nigéria (GEM, 2013). 

Segundo Pedroso et al (2009), o sucesso do empreendedorismo no país está 

intimamente ligado às questões culturais e comportamentais características da 

população (ou de grande parte dela). Dentre os traços comportamentais típicos, 

encontra-se aquele que ficou conhecido como o “jeitinho brasileiro”, que, embora 

comporte desdobramentos positivos e negativos, influencia a decisão pela iniciativa 

de dar início ao próprio negócio. 
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Outras pesquisas reforçam a aspiração do brasileiro pelo empreendedorismo, como é 

o caso da pesquisa realizada pela Endeavor Brasil (2013), que revelou que 76% dos 

entrevistados preferiam ter a sua empresa do que ser empregado de terceiros, uma 

vez que empreender é considerado um meio para alcançar, dentre outras coisas, a 

realização pessoal e profissional (vide Gráfico 3, a seguir). O mesmo estudo revelou 

que essa é a segunda maior taxa do mundo, atrás apenas da Turquia, tendo superado 

países tradicionalmente empreendedores e referencias em termos de inovação, como 

os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e, mais recentemente, a China, conforme 

trata o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 3 - Preferência por ter negócio próprio (Comparação Internacional) 

 

 

Fonte: Endeavor Brasil, 2013 

 

A população brasileira, assim como a população de países como os Estados Unidos, 

também tem uma percepção muito positiva sobre a atividade empreendedora, já que 

uma maioria absoluta dos brasileiros acredita que “empreendedores são geradores 

de emprego” (ENDEAVOR BRASIL, 2013).  
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Embora a percepção da população seja positiva, muitos concordam com afirmações 

do tipo “empresários pensam apenas em seu próprio bolso”, o que, apesar de parecer 

uma percepção indesejada, também se mostrou compatível com números de países 

como os Estados Unidos e a China, como pode-se ver no Gráfico 4 a seguir.  

 

Gráfico 4 - Percepções quanto ao empreendedorismo (Comparação 

Internacional) 

 

Fonte: Endeavor Brasil, 2013 

 

Ainda segundo a Endeavor Brasil (2013), a preocupação financeira nacional 

despontou como o maior risco sobre a decisão de abrir um negócio próprio, seguida 

da possibilidade de falência e da possibilidade de fracasso pessoal, quando se trata 

da percepção dos riscos dos brasileiros quanto à atividade empreendedora.  

Há um fato que chama mais atenção, quando esta percepção sobre os riscos é 

comparada com a percepção da população de outros países. Ao lado de outros 

países, os mesmos riscos lideram o ranking apresentado, mas os números são 

significativamente superiores quando se fala de Brasil.  

O brasileiro sabe e acredita que os riscos existem, mas tende a os subdimensionar, o 

que fica registrado no trecho a seguir: 

Esse pode ser um sinal de otimismo brasileiro, mas, acreditamos, é um déficit 
no real conhecimento da situação. Também, na média dos países da União 
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Europeia e na China, o risco de falir é mais expressivo do que o de perder 
dinheiro (Endeavor Brasil, 2013). 

O gráfico a seguir ilustra essa comparação das médias nacionais com as médias de 

outros países, demonstrando como o brasileiro tende a encarar os riscos de modo 

mais otimista ou, talvez, ingênuo. 

 

Gráfico 5 - Percepção sobre os riscos de empreender (Comparação 

Internacional) 

 

Fonte: Endeavor Brasil, 2013 

 

Em outro estudo, Salgado (2013) revela um outro aspecto que não havia sido 

explorado até aqui, qual seja, a existência de discursos midiáticos que estimulam as 

práticas juvenis empreendedoras no país. Tais referências deslocam a 

responsabilidade pelas oportunidades de emprego e realização pessoal para o nível 

individual, reforçando a ideia de que o jovem deve buscar sucesso, notoriedade e 

riqueza por conta própria, e servir de exemplo aos demais, como fazem os novos 

milionários da internet, ou da geração digital. 

As conclusões anteriores, quanto ao fato de que brasileiro parece não ter o peso exato 

do risco de empreender e que sofre influência midiática em suas decisões, são 
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agravadas diante do grande déficit educacional a suprir, já que, dentre os principais 

problemas enfrentados pelo empreendedor, muitos estão ligados à falta de 

conhecimento.  

Como meio de reforçar o problema do déficit de conhecimento, mais de 27% dos 

entrevistados na pesquisa da Endeavor Brasil (2013) concordam que a falta de 

conhecimento em gestão de pessoas é uma das grandes dificuldades a serem 

superadas, além da falta de informação de como administrar um negócio, com cerca 

de 15%. 

Estima-se que 90% dos empreendedores não chegou até o ensino superior e, desse 

total, a maioria chegou apenas ao ensino fundamental. Os números deixam evidenciar 

que muitos dos empreendedores o fazem muito mais por falta de opção do que por 

identificação de oportunidades derivadas do conhecimento adquirido.  

O nível de escolaridade também está diretamente relacionado à formalidade ou 

informalidade do negócio, sendo que de cada dez empreendedores informais, nove 

tinham apenas nível fundamental ou médio de escolaridade, restando apenas um com 

nível superior. Na outra ponta, quando se trata de negócios formais, o percentual de 

empreendedores com nível superior salta para 31%, contra apenas 17% com nível 

fundamental, conforme apresentado no Gráfico 6. 

Gráfico 6 - Escolaridade dos empreendedores 

 

Fonte: Endeavor Brasil, 2013 
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Como se não bastasse, a escolaridade e a formalidade também guardam correlação 

direta com a renda, conforme evidenciado no estudo: 

Parte dessa diferença entre os donos de empreendimentos com e sem CNPJ 
se deve às disparidades tanto de escolaridade como de renda entre os 
segmentos. Percebe-se um círculo virtuoso para os empreendedores com 
maior escolaridade, que tendem a ter renda superior à média e maior acesso 
à casa própria e a outros bens de consumo. (Endeavor Brasil, 2013) 

A Tabela 1 demonstra a renda familiar e pessoal deste grupo. 

 

Tabela 1 - Renda familiar e pessoal 

 

Fonte: Endeavor Brasil, 2013 

 

Sob outro aspecto, quando o tema é concorrência, pesquisas revelam que em uma 

maioria absoluta dos casos, os empreendedores entendem que o seu produto ou 

serviço tem muitos concorrentes, o que está ligado à baixa capacidade de inovação e 

tecnologia das atividades oferecidas. 

Ao que as pesquisas e estudos sugerem, o empreendedorismo parece ter despontado 

como uma das atividades que tem grande aptidão para se enquadrar no perfil criativo 

do brasileiro. Porém, embora os avanços sejam notáveis, sabe-se que muito ainda 

precisa ser feito. Neste sentido, o presente trabalho busca focar na identificação de 

pontos que merecem especial atenção, sobretudo quanto às iniciativas de marketing, 

para que os números sejam ainda mais promissores no futuro.  
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1.2. FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

Como visto anteriormente, a tônica empreendedora que move o brasileiro ao 

empreendedorismo parece interessante sob o ponto de vista do desenvolvimento do 

país, mas, ao mesmo tempo, é permeada de desafios que precisam ser superados. 

Quando se reúne a percepção que o brasileiro tem sobre os riscos de empreender 

com a sua visão sobre a concorrência e o seu baixo nível de escolaridade, vislumbra-

se a necessidade de formulação de modelos simplificados que auxiliem esse público 

a lidar melhor com os problemas enfrentados em suas rotinas. Diante da necessidade 

que se impõem, mister se faz garantir que conhecimento científico seja disponibilizado 

a este grupo, tão importante ao desenvolvimento do país. 

Como se pode imaginar, novas e poderosas ferramentas de marketing são 

desenvolvidas a cada ano no mundo acadêmico e comercial, descortinando novas 

possibilidades e, consequentemente, novas oportunidades para empresas de todas 

as áreas. 

Em que pese o desenvolvimento e a sofisticação das múltiplas ferramentas e modelos 

disponíveis e inúmeras pesquisas realizadas na área de marketing, a prática para os 

empreendedores revela uma realidade bem distante das técnicas e obras científicas. 

Para grande parte deste grupo, o posicionamento no mercado é obtido de um modo 

peculiar e intuitivo, baseando-se essencialmente nas interações interpessoais. 

Nesse ínterim, o conhecimento é adquirido através de repetidas e insistentes relações 

entre os atores e, tanto o êxito, quanto à continuidade do negócio, acabam guardando 

grande relação com alguns fatores críticos que merecem detida investigação.  

Para se ter uma ideia, um exemplo de fator crítico que pode ser considerado divisor 

de águas entre o sucesso e o insucesso de uma organização contemporânea está na 

atitude e no arcabouço de competências dos colaboradores da empresa, que devem 

ser encorajados a participar de modo mais ativo, engajando-se diretamente no 

desenvolvimento de novos serviços e na identificação de oportunidades de negócios. 

O que se verifica é que há uma distância entre o que é produzido e difundido pelos 

meios acadêmicos e científicos e o que ocorre na prática diária dos empreendedores 
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nacionais.  

Grande parte do conhecimento gerado pela ciência não chega às pequenas e médias 

empresas, que seguem travando relações um tanto quanto aleatórias e operando de 

modo intuitivo no que se refere à ciência do marketing. 

Há diversas justificativas capazes de suportar tal distanciamento, mas uma delas está 

na forma com que o marketing tem sido abordado em nível educacional. Há uma 

dificuldade de entendimento por parte do estudante, por conta da complexidade da 

disciplina e seus conceitos, além de uma lacuna entre a teoria e a prática (MAKIENKO 

& BERNARD, 2012). 

Ressalta-se que as técnicas de marketing ganham especial importância para os novos 

empreendimentos quando se está diante de um mercado em que 63,3% dos 

empreendedores iniciais brasileiros revelam ter muitos concorrentes (ENDEAVOR, 

2013). 

 

1.2.1. Situação problema 

Assim sendo, com tudo o que foi visto até aqui e considerando que uma das razões 

para o distanciamento entre a ciência e a prática do marketing na realidade da maioria 

dos empreendedores advém da sua falta de informação e preparo, pergunta-se: qual 

seria a aderência do empreendedor brasileiro a um modelo de gestão do marketing 

de serviços que objetivasse contribuir para o desenvolvimento das suas atividades? 

 

1.3. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é analisar as premissas da gestão do marketing de 

serviços e propor um modelo que possa auxiliar os empreendedores na condução de 

suas estratégias de marketing.  
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1.3.1. Objetivo Geral 

Propor um modelo de gestão do marketing de serviços para empreendedores, com 

respaldo acadêmico e que leve em consideração os múltiplos aspectos da ciência do 

marketing. Como meio de investigação, analisa-se o grau de concordância dos 

empreendedores quanto aos requisitos do modelo proposto. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do presente estudo: 

 Compreender melhor as nuances do empreendedorismo no Brasil. 

 Propor um modelo de gestão do marketing de serviços com base na 

literatura, capaz de auxiliar o empreendedor nas suas atividades. 

 Analisar a aderência do modelo de gestão do marketing de serviços 

na rotina do empreendedor proposto e a sua consequente aceitação 

para este grupo. 

 

1.4. AS QUESTÕES DA PESQUISA 

São questões específicas da presente pesquisa: 

 Quais são as características do empreendedorismo no Brasil? 

 Até que ponto o empreendedor conhece e aceita as premissas 

científicas do marketing de serviços? 

 Como um modelo de gestão do marketing de serviços pode impactar 

a rotina do empreendedor brasileiro? 
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1.5. A JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

A presente pesquisa tem sua relevância consolidada nas dificuldades enfrentadas 

pelos empreendedores brasileiros em suas rotinas, no que se refere à gestão do 

marketing de serviços.  

No que se refere à relevância acadêmica, além de oferecer uma visão original e 

referencial da temática, o estudo ganha reforço ao buscar simplificar as múltiplas 

constatações científicas de anos de estudos em um modelo com boa abrangência de 

itens fundamentais ao marketing de serviços contemporâneo. 

A relevância para a sociedade é notada ao se atingir o objetivo de oferecer um modelo 

que estará à disposição dos empreendedores nacionais, oferecendo grandes 

melhorias aos clientes, colaboradores, fornecedores e, consequentemente, à 

sociedade. 

Não se pode ignorar que o pesquisador tem interesses profissionais diretos ao 

explorar e aprofundar o tema, uma vez que este vem sendo a sua rotina profissional 

nos últimos anos, tendo se dedicado a inúmeras empreitadas, estudos, missões e 

consultorias na área do marketing de serviços. 

Por fim, mas não menos importante, é bom registrar a satisfação deste estudioso ao 

poder explorar um tema que lhe é tão caro e que lhe traz imensa alegria e curiosidade. 

Cada item explorado veio acompanhado de grande motivação, desejo de descoberta 

e, sem dúvida, vontade de seguir adiante e de explorar cada vez mais. 

 

1.6. A DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Tendo em vista a abrangência em diversos níveis, por questões temporais e de 

execução, esta pesquisa restou limitada em sua pretensão em termos temporais, 

geográficos e, sobretudo, bibliográficos.  

Quanto à delimitação bibliográfica, esta pesquisa se concentrou nos resultados 

obtidos após combinações de filtros no banco de dados Scopus (vide item referente à 

metodologia). Assim sendo, e considerando o amplo alcance daquela base de dados, 
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limitou-se a trabalhar apenas alguns dos artigos ali apontados, conforme definido na 

bibliometria. 

No que se refere à delimitação geográfica, embora o Scopus tenha alcance 

internacional o que eleva a revisão bibliográfica à esfera global, o questionário de 

pesquisa somente foi aplicado a uma pequena amostra de empreendedores 

nacionais. No mesmo sentido, o modelo desenvolvido também procurou se adaptar 

às questões e dificuldades específicas dos empreendedores brasileiros. 

Ademais, quanto ao quesito temporal, houve inequívoca preferência por fontes 

bibliográficas mais recentes, deixando espaço para a utilização e análise dos artigos 

científicos clássicos e com alta incidência de citações por outros pesquisadores.  

  

1.7. A ESTRUTURA DO TRABALHO 

A dissertação está estruturada em seis capítulos conforme descrição a seguir: 

Capítulo 1: Introdução 

O objetivo deste capítulo é apresentar ao leitor um painel do empreendedorismo 

nacional e internacional, apresentando as principais dificuldades, carências e desafios 

enfrentados por este grupo em suas rotinas. 

Em seguida, apresentou-se a situação-problema, o objetivo geral e os objetivos 

específicos, perguntas da pesquisa e, por fim, a relevância e a justificativa da 

pesquisa. 

 

Capítulo 2: Fundamentação Teórica 

Este capítulo é baseado em ampla revisão bibliográfica com a finalidade de 

fundamentar todo o desenvolvimento da dissertação. Assim sendo, foram levantadas 

variadas questões e características dos empreendedores brasileiros e seus negócios, 

diversos conceitos da literatura da disciplina do marketing e, finalmente, modelos 

consagrados pela literatura científica, que sustentam e baseiam o modelo de gestão 
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do marketing de serviços proposto neste trabalho.  

 

Capítulo 3: Metodologia 

O capítulo 3 apresenta a metodologia que norteou todo o estudo em questão, 

abordando os meios que foram utilizados para a consecução dos resultados da 

dissertação como método de pesquisa, instrumento de pesquisa e tratamento dos 

dados. 

 

Capítulo 4: Modelo Proposto 

Este capítulo apresenta o modelo de gestão do marketing de serviços da dissertação, 

criado com base na revisão bibliográfica do capítulo 2  

 

Capítulo 5: Análise de Dados 

A finalidade deste capítulo é analisar os dados oriundos do instrumento de pesquisa 

trabalhado em sede metodológica e aplicado a um determinado grupo de 

empreendedores. 

 

Capítulo 6: Conclusão e Recomendações para trabalhos futuros 

Este último item apresente, em linhas breves, as conclusões da pesquisa com base 

nos dados coletados e análises realizadas, além de recomendações ou sugestões 

para futuras pesquisas nesta seara.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. EMPREENDEDORISMO 

Não é de hoje que o empreendedorismo vem recebendo atenção pela sua relevância 

no mundo. Desde a década de 50, Edith Penrose (1995) defendia que o talento 

empreendedor é um fator decisivo na identificação de oportunidades para as 

empresas. 

Por conta desta importância crescente, inclusive em meio científico, passa-se a uma 

breve análise no item seguinte. 

 

2.1.1. Breves considerações científicas sobre o Empreendedorismo 

O empreendedorismo tem sido considerado vital para o progresso econômico, em 

especial, desde os estudos de Schumpeter (1982) e Kirzner (1973). 

Schumpeter (1982) foi além dos preceitos exclusivamente econômicos e dedicou a 

sua obra a ressaltar o importante papel do empreendedor no processo de inovação, 

expandindo o conceito de empreendedorismo com o termo “destruição criativa”, que 

se referia, dentre outras coisas, à capacidade do empreendedor em substituir produtos 

e processos ultrapassados e, desse modo, “protagonizar um papel fundamental na 

evolução da vida empresarial e na substituição das empresas estabelecidas por novas 

organizações mais capazes de aproveitar as inovações” (FONTENELE et al, 2011). 

Kirzner (1973) dá a sua contribuição para a formação do conceito daquilo que seria o 

empreendedorismo, defendendo a ideia de que o empreendedor é uma pessoa com 

grande habilidade para identificar oportunidades, possui uma aguçada curiosidade e 

está atento às informações que lhe chegam, uma vez que acredita que as suas 

chances de êxito aumentam com o conhecimento adquirido. 

Na visão de Kirzner (1973), “o empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, 

encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência, ou 

seja, identifica oportunidades na ordem presente”. 
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A partir da identificação da sua importância muitos outros estudos vieram à tona e o 

empreendedorismo também tem sido estudado em áreas antes impensadas, como é 

o caso das atividades esportivas. Alguns estudiosos chegaram a afirmar que o esporte 

é um negócio internacional naturalmente empreendedor e que o empreendedorismo 

no esporte pode existir em um número de diferentes contextos internacionais, 

incluindo o indivíduo, a organização ou a equipe. Ratten & Ratten (2011) confirmam 

esta tese e acrescentam que os atletas, os agentes e os donos de equipes são 

empreendedores, já que assumem riscos e tomam decisões inovadoras.  

Ao lado da importância da iniciativa empreendedora, a tecnologia também tem sido 

uma grande aliada no desenvolvimento de novos negócios ou no aprimoramento de 

negócios clássicos. Este é o caso da transformação da indústria do algodão estudada 

por Lindsay et al (1990), cujas transformações estruturais somente foram viabilizadas 

graças à tecnologia da informação.  

Ainda tratando da combinação de tecnologia da informação e empreendedorismo, 

temos observado o surgimento de uma série de metodologias inovadoras, capazes de 

sintetizar informações geradas nas diversas áreas das companhias e, desse modo, 

subsidiar a tomada de decisão, o que antes era algo desacreditado. Não se pode 

negar que o uso da tecnologia como meio de registrar e interpretar dados tornou 

possível uma verdadeira revolução no nível de gestão de muitos negócios, dada à 

precisão e o reduzido tempo de processamento das informações (NUTTING, 2007).  

Além disso, mister lembrar que o conceito de empreendedorismo também está 

relacionado ao de postura organizacional sustentável e competitividade, inclusive em 

termos ambientais, na chamada eco-inovação. É o que defende Piekarski et al (2013), 

sugerindo uma tendência de que os novos negócios teriam maior preocupação com a 

causa ecológica.  

Após tais importantes considerações, não se pode furtar ao dever de citar uma outra 

figura muito discutida nesta seara, a do intraempreendedor, que é o empreendedor 

colaborador de dentro da organização. Segundo Menzel et al (2007), esta figura, 

juntamente com o empreendedor, são, em muitos casos, os sujeitos que sustentam 

as inovações tecnológicas e a renovação empresarial. Para eles, promover o 

intraempreendedorismo não está ligado à pura e simples implementação de 
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processos, mas à formação de uma organização que facilita o processo.  

A literatura retrata a existência de quatro dimensões distintas, quando estamos 

tratando do intraempreendedor (ANTONCIC & HISRICH, 2001): capacidade de se 

aventurar em novos negócios, de criar novos produtos, serviços e tecnologias, de auto 

renovação (que enfatiza a reformulação da estratégia, reorganização e mudança 

organizacional) e, por fim, a proatividade. 

A postura de empreendedores e intraempreendedores defendida pelos pesquisadores 

acima reforça a tese de Pearce (1994) que pondera que as estratégias de recuperação 

empreendedoras envolvem a reformulação de produtos, serviços, mercados ou 

tecnologias principais de uma empresa, de forma que representam uma postura 

competitiva nova ou radicalmente alterada. 

Em empresas que dependem da inovação para se manter no mercado, o 

comportamento empreendedor tem sido visto como solução de muitos problemas, já 

que propõe, dentre outras coisas, mudanças estratégicas e novas formas de visualizar 

processos, mercados, produtos e serviços (BOADU, 2013).  

Na visão de Igel & Islam (2001), o sucesso das práticas empreendedoras em qualquer 

cenário depende diretamente da adoção de políticas de longo prazo que adotem esta 

cultura empreendedora, além do comprometimento e estímulo da alta direção. 

Apesar de inovação e empreendedorismo serem frequentemente agrupados em 

conjunto, é importante separar os conceitos: à medida em que um indivíduo inovador 

contribui com algo novo, um empreendedor será sempre necessário para inserir tais 

inovações no mercado. De acordo com Gummesson (2014), nem sempre estas duas 

figuras são a mesma pessoa e é bem raro que o seja. 

Dentre as variáveis que influenciam a atividade empreendedora, encontra-se as 

políticas governamentais. A atuação do governo pode impulsionar a atividade 

empreendedora de um país ou região, mas pode também trazer limitações e restrições 

a alguns segmentos, como no caso da indústria farmacêutica e a adoção de políticas 

públicas e sociais para o tratamento de doenças retratado por Miles et al (2002). 

A questão da influência governamental no empreendedorismo tem grande relevância 

e restou considerada entre os tópicos de Helmchen (2008), para quem, para ser bem-
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sucedida, uma iniciativa empreendedora deve ser capaz de costurar relações com 

diversas empresas ou instituições existentes, incluindo o próprio poder público, como 

se vê a seguir  

 Relações com a ciência (pública ou privada).  

 Relações com instituições para a obtenção de contratos. 

 Ligações com outras empresas do setor.  

 Ligações com os clientes para desenvolver o modelo de negócio 

adequado.  

Com a sua importância devidamente suportada pelo meio científico e um grande 

número de pesquisas abrangendo seus múltiplos aspectos e aplicações, a atividade 

empreendedora guarda conexão direta com o conhecimento. Por conta da 

especificidade da matéria, analisou-se, a seguir, uma das linhas científicas que 

trabalha a relação entre empreendedorismo e conhecimento. 

 

2.1.2. Empreendedorismo e Conhecimento 

Diante da constatação de que o empreendedorismo é essencial para o 

desenvolvimento de inovações e fomento do crescimento e da riqueza, o despontar 

desta área tem dado espaço ao surgimento de teorias, como é o caso da Teoria da 

Divulgação de Conhecimento do Empreendedorismo (Knowledge Spillover Theory of 

Entrepreneurship), tratada nos estudos de Acs et al (2013) e Hayter (2013). 

Para os defensores desta teoria, o crescimento e o desenvolvimento econômico e 

tecnológico dos últimos anos, não se deve exclusivamente aos esforços das grandes 

empresas, mas também das pequenas e emergentes. Assim, as novas buscas 

empresariais mudaram a estrutura industrial, principalmente no que se refere às 

pesquisas, abrindo caminho para novas ações de pequenas empresas, na 

comercialização e divulgação de conhecimento. 

Na visão de GHIO et al (2014), há motivos suficientes para acreditar que esta linha de 

pensamento é capaz de responder a perguntas como: qual é o impacto do 
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conhecimento na atividade empreendedora? Ele demonstra ainda, o crescimento 

anual do número de publicações científicas na área, conforme o Gráfico 7 a seguir: 

 

Gráfico 7 - Publicações Anuais da Teoria da Divulgação de Conhecimento do 

Empreendedorismo  

 

Fonte: GHIO et al, 2014. 

 

A questão sobre o impacto do conhecimento na atividade empreendedora também é 

abordada por Shane & Venkataraman (2000), que defendem que o que distingue a 

Teoria da Divulgação de Conhecimento do Empreendedorismo de outras teorias é 

que, para esta corrente, a busca pelas oportunidades empreendedoras envolve a total 

difusão do conhecimento. 

Shu et al (2013), reforça a ideia central deste grupo de pesquisadores no sentido de 

que está claro que as oportunidades empreendedoras incluem divulgação de 

conhecimento, o que pode reforçar a ideia de que a existência e a disponibilização de 

modelos simplificados poderiam auxiliar a prática empreendedora em múltiplos 

aspectos. 
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De outro lado, Moutinho et al (2014) revelam que a geração do conhecimento através 

de pesquisas, normalmente é visto como algo muito importante para a atividade 

empreendedora, já que abre um leque de novas oportunidades para melhorias em 

diversos níveis. Para ele, a transferência de conhecimento e tecnologia oriunda do 

meio acadêmico para os mercados e negócios é muito importante para economia, pois 

traz recompensas e abre a possibilidade de criação de novas empresas, novos 

negócios, novos produtos e novos serviços. 

Na mesma esteira, Goethner et al (2012) expõe que 

Um importante canal direto através do qual novos conhecimentos 
científicos atingem a esfera do mercado mais amplo é o 
empreendedorismo acadêmico, isto é, os cientistas se tornarem 
empreendedores através do desenvolvimento de novos produtos e 
iniciar suas próprias empresas para comercializar os seus 
conhecimentos de investigação e invenções. 

Para Hayter & Link (2014), as universidades são a principal fonte de novos 

conhecimentos e, portanto, um componente crítico para o desenvolvimento 

econômico regional, embora existam muitas barreiras políticas, organizacionais e 

culturais para a divulgação e aplicação de novos conhecimentos gerados dentro de 

universidades. 

Como se pode depreender de tudo o que foi exposto até aqui, o conhecimento, em 

seus mais variados aspectos, é um fator de grande relevância para a atividade 

empreendedora, inclusive quando se transfere conhecimento sobre o próprio 

empreendedorismo.  

Em uma pesquisa recente, Kirkwood et al (2014) fazem uma análise sobre o impacto 

da educação empreendedora na vida dos estudantes, revelando que o programa 

analisado foi capaz de agregar valor à vida dos alunos em diversos níveis, como maior 

confiança, aumento da capacidade de viabilizar ideias de modo prático, aquisição de 

conhecimento e habilidades específicas, maior noção de realidade, dentre outros 

fatores. 

Por conta do relatado impacto do conhecimento na prática empreendedora e tendo 

em vista a existência de barreiras para que o conhecimento chegue ao mercado, 

analisou-se, no item a seguir, a relação entre conhecimento e empreendedorismo no 

Brasil. 
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2.1.3. A questão do conhecimento e o empreendedorismo no Brasil 

Segundo Fontenelle et al (2011), a educação formal é um componente capaz de 

contribuir para o acúmulo de conhecimento, mas não é o único fator capaz de 

influenciar a atividade empreendedora. Para eles, outros fatores importantes seriam 

as “experiências e práticas de aprendizagem que ocorrem no ambiente empresarial, 

bem como a educação não formal, como cursos de formação específica que não 

fazem parte das tradicionais estruturas formais de educação”. 

Falando especificamente de Brasil, embora o país seja reconhecido como um país 

cuja atividade empreendedora mereça destaque, não se pode ignorar as barreiras 

culturais que se contrapõem ao interesse de muitos brasileiros em criar e manter o 

seu negócio. (Fontenelle et al, 2011). 

Dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), revelam que o brasileiro tem uma 

percepção de que dar início a um negócio próprio é sinônimo de assumir 

responsabilidades, e que empreender é colocar a “mão na massa”. 

 

Gráfico 8 - Percepções quanto ao empreendedorismo no Brasil 

 

Fonte: Endeavor Brasil, 2013 
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Em que pese o interesse das pessoas em empreender e em obter maiores 

conhecimentos sobre o tema, o fato é que maioria dos produtos e serviços oferecidos 

nas iniciativas negociais do brasileiro não apresenta nenhum ou quase nenhum grau 

de inovação, além de ter muita concorrência (GEM, 2013).  

Do mesmo modo, o posicionamento internacional também é algo muito raro, o que 

nos demonstra que a grande maioria desses empreendimentos tem foco total no 

mercado interno, muito possivelmente por conta das orientações mais recentes da 

economia nacional, centralizada no consumo de massa e na demanda interna (GEM, 

2013). A Tabela 2 retrata este cenário em números. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos empreendedores iniciais segundo características 

dos empreendimentos – Brasil e regiões – 2013 

 

Fonte: GEM Brasil 2013 

 

Estas características do empreendedorismo nacional nos permitem concluir que se 

está diante de um cenário de poucas transformações em termos econômicos. Ao 

contrário do que defende Schumpeter (1982) e Kirzner (1973), o empreendedorismo 

brasileiro ainda não tem conexão íntima com a ideia de inovação e desenvolvimento 

econômico característicos da atividade empreendedora de grandes economias. 
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Nesse sentido, Guimarães (2011) defende que o país enfrentará grandes obstáculos 

para se aproximar de outros países de economia emergente, como a China e a Índia, 

por conta das muitas deficiências existentes, citando, dentre elas: 

(...) a carência de educação de qualidade e de pessoal qualificado em áreas 
tecnológicas, exigências cruciais para o desempenho das novas atividades 
da chamada “economia do conhecimento”, além da cultura acadêmica e 
empresarial, e de valores sociais, em geral voltados para a inovação, assim 
como de instituições (dentre outras, financeiras, legais, tributárias e de 
negócios em geral) ajustadas às demandas do novo contexto. 

Além dos problemas estruturais e culturais, o problema brasileiro também pode ser 

atribuído ao baixo grau de valor que o brasileiro atribui ao trabalho, embora um 

indivíduo trabalhe muitas horas todos os anos. Em uma escala que incluía “trabalho”, 

“lazer”, “dinheiro” e “saúde”, o grau de valor atribuído ao trabalho costuma ser o menor 

dentre as quatro opções, conforme revelaram Cavalcanti & Gomes (2011). 

Muylder et al (2013), defendem que as universidades deveriam introduzir o ensino do 

empreendedorismo em todos os seus cursos oferecidos, de modo que todos os seus 

alunos estivessem preparados para assumir um negócio, implementá-lo e monitorá-

lo. 

Entretanto, embora existe um consenso de que a disponibilização de cursos ou 

disciplinas sobre o tema têm potencial para mudar a dinâmica atual dos fatos no Brasil, 

faz-se necessário apontar para uma barreira específica que guarda relação direta com 

a presente pesquisa: o distanciamento entre as práticas acadêmicas e a prática 

empreendedora no país.  

Nesse sentido, Guimarães (2011), ao citar as muitas barreiras a serem transpostas 

pelo Brasil até superar a lacuna de conhecimento existente no empreendedorismo 

brasileiro, faz uma importante alusão à academia brasileira, que, em suas palavras, 

seria “excessivamente distanciada dos problemas relacionados à inovação”, o que 

dificulta o acesso a informação e a aplicação real e prática do conhecimento gerado 

no meio acadêmico. 

Esta última constatação serve para suportar o fato de que deve existir uma ponte 

capaz de simplificar a relação entre a academia e as práticas empreendedoras, para 

que, desse modo, o cenário brasileiro aponte para o desenvolvimento econômico e as 

inovações tanto citadas por Schumpeter (1982), Kirzner (1973) e outros tantos 
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pesquisadores.  

Talvez a resposta para o desafio em questão esteja na simplificação dos modelos 

acadêmicos e sua respectiva acessibilidade, além da proposição de um diálogo mais 

franco e próximo entre empreendedores e cientistas (LEVITT, 1964), com o objetivo 

de ver aplicado no mercado boa parte daquilo que é criado em sede científica, 

sobretudo no que se refere à temática do empreendedorismo, da qualidade, dos 

negócios e da gestão do marketing de serviços (MAKIENKO & BERNARD, 2012), foco 

desta pesquisa. 
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2.2. MARKETING 

2.2.1. Mudança de Paradigmas 

Para que se possa entender as mudanças ocorridas na compreensão conceitual do 

marketing ao longo da história, analisou-se a mudança de paradigma em que há uma 

transição científica e prática da abordagem clássica do marketing, na qual a lógica 

tradicional dominante de orientação ao produto cede espaço a uma nova lógica 

emergente, orientada à prestação de serviços.  

A seguir, analisou-se as diferenças de interpretação entre as duas abordagens, de 

acordo com Vargo e Lusch (2004), ressaltando que a primeira será tratada como visão 

clássica, e à segunda, como visão contemporânea do marketing. 

No caso do marketing tradicional, a sua unidade básica de troca é orientada para o 

câmbio de bens entre pessoas, que operam diferentes recursos tangíveis. De outro 

lado, ao se tratar da lógica com foco em serviços, observou-se que a troca se 

concentra na aquisição dos benefícios do serviço, nas competências especializadas 

(conhecimentos e habilidades) que ele pode oferecer. 

Neste ponto, é interessante observar que existe uma consonância entre o que se viu 

sobre a importância do conhecimento na prática empreendedora e, de outra feita, a 

nova visão do marketing de serviços, que tem justamente nos conhecimentos e nas 

habilidades a sua tônica principal. 

Quando se analisou o papel de mercadorias para a lógica tradicional do marketing, 

observou-se que elas são vistas como recursos e produtos finais, de maneira que os 

profissionais de marketing trabalham com a mudança de forma, lugar, tempo e posse. 

Já para a lógica emergente, mercadorias são transmissoras de recursos operantes, 

ou seja, transferem conhecimento incorporado. Neste caso, trata-se de uma espécie 

de produto intermediário que é usado por outros recursos operantes como parte 

integrante do processo de criação de valor (VARGO E LUSCH, 2004). 

No que se refere ao papel do cliente, este deixa de ser o destinatário das mercadorias 

para ser coprodutor do serviço. Migra-se da lógica na qual os comerciantes fazem as 

coisas para os clientes, segmentando-os, distribuindo e promovendo os produtos para 
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eles (o cliente é um recurso operando), para a lógica de que o marketing é um 

processo de fazer as coisas em conjunto com o cliente. O cliente é essencialmente 

um recurso operante, só funcionando ocasionalmente como um recurso passivo. 

Em seguida, verificou-se uma diferença muito importante na determinação e 

significado de valor. A abordagem centrada no produto tem como premissa o fato de 

que o valor é determinado pelo produtor. Ele está incorporado nos recursos e, 

consequentemente, é definido em termos de "valor de troca".  

A abordagem centrada no serviço tem outra interpretação: o valor é percebido e 

determinado pelo consumidor, com base no "valor de uso". Isto limita a atuação do 

produtor e as empresas só podem fazer propostas de valor. O que significa, em outras 

palavras, que tudo passa pela percepção de valor dada pelo cliente. 

Na visão de Vargo e Lusch (2004), os elementos vistos acima exercem impacto na 

forma em que a interação empresa-cliente é vista. De um lado, há uma interpretação 

clássica de que os clientes são um recurso e, como tal, são aproveitados para criar 

operações com recursos. De outro, numa visão mais moderna, os clientes são, 

essencialmente, um recurso operante. Eles são participantes ativos em trocas 

relacionais e na coprodução. 

Por fim, quanto à premissa do crescimento econômico, a lógica do produto dominante 

considera que a riqueza é obtida a partir de recursos tangíveis e mercadorias 

excedentes. Ela é composta de posse, controle e produção de recursos. 

Diferentemente do que ocorre com a lógica do serviço dominante, na qual a riqueza é 

obtida através da aplicação e do intercâmbio de conhecimentos e habilidades 

especializadas. Ela representa o direito ao uso futuro dos recursos operantes. 

Com base nesta comparação entre as duas lógicas predominantes, Vargo e Lusch 

(2004) definem dez premissas fundamentais da lógica dominante do serviço: 

1. O serviço é a base fundamental da troca. Conhecimentos e 

habilidades são a base para toda a troca em serviços. Serviço é 

trocado por serviço. 

2. A troca indireta é a base fundamental do câmbio. Como o serviço é 

fornecido através de combinações complexas de bens, dinheiro e 
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instituições, a base da troca de serviços nem sempre é aparente. 

3. Mercadorias são o mecanismo de distribuição para o fornecimento 

de serviço. Mercadorias (tanto duráveis, quanto não duráveis) 

derivam seu valor pelo uso – pelo serviço que prestam. 

4. Recursos operantes são a fonte fundamental de vantagem 

competitiva. A capacidade comparativa para causar a mudança 

desejada impulsiona a concorrência. 

5. Todas as economias são economias de serviços. O serviço está se 

tornando mais evidente com o aumento da especialização e da 

terceirização, mas isso é recente. 

6. O cliente é sempre um cocriador de valor. A criação de valor é 

interacional. 

7. A empresa não pode entregar o valor, mas apenas oferecer 

propostas de valor. As empresas podem oferecer aos seus recursos 

aplicados para a criação de valor e, de forma colaborativa (interativa), 

criar valor na sequência da aceitação de propostas de valor. Mas não 

é possível criar ou entregar o valor de forma independente e 

unilateral. 

8. A visão centrada no serviço é orientada ao cliente e inerentemente 

relacional, já que o serviço é definido em termos de benefício 

determinado pelo cliente e cocriado por ele. 

9. Todos os atores sociais e econômicos integram os recursos, o que 

implica reafirmar o contexto de criação de valor como a rede de redes 

(recursos integrados). 

10. O valor é sempre único e fenomenologicamente determinado pelo 

valor idiossincrático, experiencial e contextual. 

No que se refere à última premissa, Lindgreen & Wynstra (2005) advertem que o valor 

é um conceito cada vez mais relevante, mas que muitas empresas não são capazes 

de definir o valor que entregam, de descrevê-lo ou de mensurá-lo. 

Para Gummesson (2014), o conceito de marketing estabelece que os fornecedores 

devem focar suas estratégias nos clientes e satisfazer as necessidades e desejos dos 

mesmos. Segundo o autor, a orientação de foco no cliente está em oposição à visão 

de foco no fornecedor, que privilegia a noção de que um mercado é impulsionado pela 
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produção e pela tecnologia, com os clientes reduzidos a meros recursos.  

O citado pesquisador também aborda a temática da lógica do serviço dominante na 

qual a questão não é a oposição entre mercadoria e serviços, mas a combinação entre 

eles, e, no mesmo diapasão dos autores anteriores, defende que a nova ciência do 

marketing e serviço propõe valor e serviço, como pontos focais. O valor é dado pelo 

cliente, enquanto o fornecedor define a oferta como uma proposição de valor. Assim, 

fornecedores e clientes, bem como os intermediários, acionistas, funcionários e outras 

pessoas estariam em uma rede de relações interativas, cumprindo uma importante 

missão: a cocriação de valor.  

No mesmo sentido, Axelsson e Wynstra (2002) também colaboram com essa 

comparação histórica conceitual da ciência do marketing, apresentando o quadro a 

seguir: 

 

Quadro 1 - Diferentes abordagens do Marketing 

Abordagem de Orientação à Transação 
Comercial 

Abordagem de Orientação ao 
Relacionamento com o Cliente 

Muitas alternativas. Uma ou poucas alternativas. 

Cada negócio é um negócio novo, e ninguém 
deve se beneficiar de performances passadas. 

Um acordo é parte de uma relação, e a relação é 
parte de um contexto de rede. 

Explorar o potencial da concorrência. Explorar o potencial de cooperação. 

De curto prazo, distanciamento entre as partes. A longo prazo com elevadas exigências e 
desenvolvimento conjunto. 

Renovação e eficácia por mudança de parceiro, 
e escolha do fornecedor mais eficiente a 
qualquer momento. 

Renovação e eficácia por colaboração e trabalho 
em equipe, e pela combinação de recursos e 
conhecimentos. 

Comprar produtos. 

Foco no preço. Opção por conseguir preços 
favoráveis em produtos bem especificados. 

Comprar capacidades. 

Foco em custos e valor. Opção por alcançar 
baixos custos totais de fornecimento e 
desenvolvimento de novos valores. 

Fonte: Elaboração própria 
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Entretanto, é bom ressaltar que a filosofia do foco no cliente não é algo cujos 

resultados aparecem rapidamente e em grande escala para os negócios. As teorias 

sugerem que o foco no cliente requer processos de longo prazo e interação usuário-

prestador, no qual o cliente pode realmente participar ativamente da produção e da 

prestação de serviços (CANIELS et al, 2005). 

Os prestadores de serviços que interagem diretamente com o cliente acabam 

desempenhando também um trabalho emocional e social, e, por isso, tendem a sentir 

uma espécie de cansaço psicológico, como consequência de estresse no trabalho. 

Assim sendo, os funcionários que apresentam maior nível de estresse derivado dessa 

interação com os clientes tendem a sentir que os seus recursos atuais estão 

ameaçados ou que outros devem ser introduzidos. Isso ocorre porque eles estão 

propensos a gastar valiosos recursos, como tempo e energia, para solucionar 

determinadas situações, resultando em tensões de trabalho mais graves e menos 

resultados do trabalho. (CHOI et al, 2014). 

Pesquisas recentes sugerem que, se a abordagem de foco no cliente for orientada 

para a lógica de que o “cliente é o rei” ou para a ideia de que “o cliente tem sempre 

razão”, há grandes chances de obtenção de resultados que não são desejáveis, fruto 

de uma relação desigual de poder entre colaboradores e clientes, o que traz, com 

frequência, uma expectativa desproporcional por parte do cliente e a sua subsequente 

sensibilidade sobre aqueles que prestam o serviço (CHOI et al, 2014). 

Assim sendo, é importante que se diga que focar no cliente para os efeitos apontados 

na presente pesquisa guarda relação com o desenvolvimento conjunto de soluções, a 

cooperação mútua, e não a adoção interpretações que terminam por levar tal filosofia 

a extremos não desejáveis. 

Segundo Liua et al (2002), em um estudo empírico realizado com empresas estatais 

chinesas, a inter-relação entre o foco no cliente, o empreendedorismo corporativo, e 

o aprendizado contínuo é capaz de explicar o melhor resultado organizacional de 

muitas empresas, sobretudo no que se refere ao dinamismo dos programas de 

marketing. O mesmo estudo também revelou que as empresas estatais do setor de 

serviços possuíam maiores níveis de orientação para o cliente, empreendedorismo 

corporativo, e orientação de aprendizagem, o que permitia que elas estivessem em 
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uma posição mais competitiva para atingir um melhor desempenho. 

Com um viés de extrema relevância, Gwinner (1998), enriquece o diálogo ao apontar 

a confiança como um dos principais benefícios, para o cliente, decorrentes de relações 

comerciais de longo prazo com empresas de serviços. Em pesquisa consagrada, 

Gwinner (1998), cita ainda a presença de benefícios sociais e de tratamento 

diferenciado como consequência destas relações. 

Reforçando a perspectiva de Gwinner (1998), a evolução dos conceitos de marketing 

permitiu grandes avanços na relação com os clientes, de modo que a confiança 

tornou-se um fator fundamental para o estabelecimento de relações de longo prazo 

entre os prestadores de serviços e seus clientes.  

O desenvolvimento da confiança passou a ser considerado particularmente importante 

dentro das empresas prestadoras de serviços, devido à natureza abstrata da maioria 

dos serviços. E a confiança pode estar diretamente relacionada com atributos da 

personalidade, como empatia, a polidez e educação no atendimento, ou com 

desempenho, com personalização, competência, confiabilidade e rapidez (COULTER 

& COULTER, 2003). 

Mais recentemente, a ciência do marketing desenvolveu um novo conceito de serviço, 

uma espécie de evolução dos famosos conceitos de B2B ou B2C. Agora é possível 

observar o surgimento do many-to-many marketing (GUMMESSON, 2008). O conceito 

é uma abordagem de marketing face à complexidade dos mercados contemporâneos 

e com base na teoria de redes. Tem sido visto como a próxima geração do marketing 

de relacionamento e outras aplicações relacionais com relacionamentos, redes e 

interação. (GUMMESSON, 2008) 

Nesta esteira, regata-se a importância da tipologia C2C que, embora ausente nas 

tipologias convencionais de microeconomia de mercado e gestão do marketing, deve 

ter sua importância elevada a novos patamares, por conta das inovações da Internet, 

comunicações móveis, mídias sociais e wikis (sites colaborativos). De fato, a interação 

C2C agora se destaca como uma grande potência no mercado. (BARILE & POLESE, 

2010) 

Nessa seara, há estudos que vão além da simples precificação e chegam mesmo a 
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analisar a influência do formato dos preços na decisão de compra do cliente, 

investigando, por exemplo, o impacto de preços terminados em nove e terminados em 

zero sobre a demanda por serviços (LARSON et al, 2014)  

Ao contrário do que o senso comum possa sugerir, a existência de uma experiência 

prévia em marketing é inversamente proporcional à capacidade de identificar novas 

oportunidades. Segundo Gruber et al (2012), existe uma correlação negativa entre 

identificação de oportunidades e experiência em marketing.  

De outra feita, a mesma pesquisa sugere que a correlação se mostra forte e positiva 

quando se confrontam a identificação de oportunidades com a experiência 

empreendedora prévia. Os resultados indicam que a experiência em marketing no 

mercado tem um efeito negativo sobre a sua capacidade de encontrar oportunidades, 

pois, ao que parece, a experiência de domínio específico desse profissional restringe 

a sua flexibilidade cognitiva, limitando sua capacidade de identificar outros usos para 

os recursos da empresa.  

Interessante ressaltar que Gruber et al (2012) não foram os primeiros a notar este fato, 

pois ele já havia sido constatado e registrado em 1964, por Levitt, em seu artigo 

publicado na Harvard Business Review, intitulado Marketing Myopia (A Miopia do 

Marketing).  

Outro ponto digno de nota é que a internacionalização da economia fez com que 

certas atividades fossem alçadas em nível internacional. Este é o caso do esporte, 

que hoje é visto de modo global, inclusive quanto aos esforços de marketing. Assim 

técnicas avançadas e inovadoras de marketing internacional tem apoiado os eventos 

esportivos por todo o planeta, reforçando imagens de diversas empresas (RATTEN & 

RATTEN, 2011). 

 

2.2.2. A filosofia do foco no cliente e questões conexas 

O foco no cliente é uma orientação defendida há muitas décadas, conforme se 

depreende do trecho de Levitt (1964): 

Nenhuma organização pode atingir a grandeza sem um líder vigoroso que é 
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impelido para a frente por sua vibrante vontade de vencer. Ele deve ter uma 
visão de grandiosidade, visão que possa atrair ardentes seguidores em 
enormes quantidades. No mundo dos negócios, os seguidores são os 
clientes. Para atrair esses clientes, toda a empresa deve ser considerada um 
organismo destinado a criar e atender a clientela. A administração não deve 
julgar que sua tarefa é fabricar produtos, mas sim proporcionar as satisfações 
que angariam cliente. Deve propagar esta ideia (e tudo que ela significa e 
exige) por todos os cantos da organização. Deve fazer isto sem parar, com 
vontade, de forma a excitar e estimular as pessoas que nela se encontram. 
Se assim não for feito, a companhia não passará de uma série de 
compartimentos, sem um fortalecedor senso de objetivo e direção. Em 
resumo, a organização precisa aprender a considerar sua função, não a 
produção de bens ou serviços, mas a aquisição de clientes, a realização de 
coisas que levarão as pessoas a querer trabalhar com ela. 

Nesse sentido, mas com um viés apontando para a gestão estratégica, em fevereiro 

de 1992, a revista Harvard Business Review publicou um artigo de Robert S. Kaplan 

e David P. Norton intitulado de “Balanced Scorecard - Measures That Drive 

Performance”, que, entre outras coisas, traçava uma metodologia para a melhora da 

qualidade das decisões dos administradores e gestores, que agora poderiam tomar 

decisões embasados em indicadores que retratavam a realidade da empresa em 

algumas de suas áreas críticas. 

Norton & Kaplan (1992) são também os responsáveis pelo deslocamento do eixo 

central das medidas de desempenho, que antes tinham foco exclusivo em finanças, 

para outras áreas, além da perspectiva financeira. Assim, consolidou-se um modelo 

que foi reconhecido por todo o mundo como exemplo a ser seguido em muitas 

empresas ou organizações de todos os tamanhos e níveis.  

A quebra do paradigma do foco financeiro é, na verdade, um reconhecimento de que 

os resultados das finanças são, em verdade, o reflexo da atuação de uma empresa 

em várias frentes. Assim sendo, o modelo de Norton & Kaplan (1992) tem 4 grandes 

áreas, a saber: perspectiva interna, perspectiva financeira, perspectiva de inovação e 

aprendizado e, por fim, perspectiva do cliente.  

Ao que se refere à perspectiva do cliente proposta por Norton & Kaplan (1992), 

convém dizer que o nível de satisfação do cliente tem importantes desdobramentos 

financeiros para a empresa, já que o ganho que um cliente individual proporciona à 

organização aumenta de acordo a duração do relacionamento dele com a companhia 

(Bolton, 1998), além de impactar diretamente o retorno do investimento realizado em 

marketing e em outras áreas que guardam conexão com o relacionamento com o 

cliente (Rust et al, 2004). 
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Para os pesquisadores que criaram o Balanced Scorecard, muitas empresas têm 

como missão o foco no cliente, a entrega de valor aos clientes. Assumindo que esta é 

uma verdade, Norton & Kaplan (1992) passaram a desdobrar esta perspectiva em 

indicadores que teriam o condão de repassar informações situacionais estratégicas 

ao gestor ou ao grupo de gestão. 

O impacto de um cliente de longo prazo nos resultados de uma companhia é muito 

significativo. Reichheld & Sasser (1990), reforçam que o foco no cliente tem muito 

mais a oferecer ao desempenho financeiro de uma empresa de serviços do que a 

“participação no mercado, os custos unitários, e muitos outros fatores geralmente 

associados à vantagem competitiva”. 

Do mesmo modo, Rust et al (2004) demonstram que os níveis de satisfação explicam 

uma porção substancial da variância do tempo de duração do relacionamento entre 

clientes e prestadoras de serviços, que chega mesmo a ser comparável ao efeito do 

preço. 

Samson & Terziovski (1999), em estudo focado na gestão da qualidade total, revelam 

que existe uma relação entre a prática da gestão da qualidade total e o desempenho 

organizacional. Entretanto, apenas três dentre todas as categorias da qualidade total 

mostraram uma correlação forte com a performance, dentre as três estava o foco no 

cliente. 

Por conta desta constatação, Samson & Terziovski (1999) asseveram que: 

Nossa pesquisa, que está bem de acordo com a experiência prática, nos 
sugere que os esforços na melhoria da liderança, gestão de recursos 
humanos e foco no cliente são mais propensos a dar resultados do que os 
esforços em melhorar a informação e a análise, o planejamento estratégico e 
a gestão de processos. 

As conclusões acima se alinham ao estudo de Wolfinbarger & Gilly (2003), para quem 

qualidade é uma diretriz com relação direta com a satisfação do cliente, a sua retenção 

e a sua fidelização, tanto no que se refere a serviços, quanto a produtos. 

Sob o ponto de vista do desenvolvimento de produtos, Griffin & Page (1996) revelam 

que a satisfação do cliente é uma medida cujo uso é recomendado nesta seara, de 

modo que muitas das empresas entrevistadas em seu estudo (44%) revelaram que 

gostariam de usar e satisfação do cliente como métrica para medir o sucesso, mas 
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que apenas 10% delas realmente o faziam de fato. 

Em outra pesquisa, agora sob os efeitos benéficos do uso da tecnologia na relação 

empresa-cliente (BITNER et al, 2000), verificou-se que as novas técnicas somente 

devem ser aplicadas quando os clientes estiverem estreitamente associados no 

processo de design, de modo que as suas necessidades específicas sejam satisfeitas 

e que exista um canal aberto de diálogo. 

Em outro estudo, Yang & Peterson (2004) encontraram uma correlação entre a 

lealdade e a satisfação do cliente, levando-os a concluir que a lealdade pode ser 

gerada através da satisfação em organizações prestadoras de serviço online, desde 

que cinco dimensões sejam consideradas:  

 conhecimento para responder às questões dos clientes e para 

entender suas necessidades; 

 execução correta dos serviços, sem erros e com respostas rápidas; 

 disposição de uma variedade apropriada de produtos e oferta de 

recursos para os clientes-alvo; 

 design de uso fácil, bem estruturado e organizado, com informações 

sobre os produtos; 

 medidas que assegurem aos clientes que suas informações pessoais 

são confidenciais e que as transações são seguras. 

Os autores Yang & Peterson, 2004, também citam o valor percebido pelo cliente como 

um elemento muito importante no processo de conquista da lealdade e da satisfação 

do consumidor. Medidas como transparência nos custos, explicitando custos com 

frete, possibilidade de uso de cupons de desconto, e oferta de serviços gratuitos, são 

importantes para agregar valor ao que é oferecido e incrementam a vantagem 

competitiva da organização frente à concorrência. 

Ainda sobre à perspectiva do foco no cliente, Norton & Kaplan (1992) determinaram 

que haveria quatro categorias capazes de suportar esta perspectiva organizacional: 

tempo, qualidade, performance e custo. As companhias deveriam articular metas para 
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cada um desses quatro itens. 

No que se refere ao tempo de execução, ele seria capaz de medir o prazo necessário 

para que a empresa atenda às necessidades de seus clientes.  Nas palavras de 

Norton & Kaplan (1992): 

Para produtos existentes, o prazo de entrega pode ser medido a partir do 
momento em que a empresa recebe uma ordem até o momento em que o 
cliente recebe o produto ou o serviço. Para novos produtos, prazo de entrega 
representa o tempo de mercado, ou quanto tempo leva para desenvolver um 
novo produto, desde a fase de concepção até as entregas.  

A qualidade seria capaz de medir o nível de problemas com produtos entregues, cujo 

defeito foi percebido e medido pelo cliente. Norton & Kaplan (1992) acreditam que “a 

qualidade também pode medir a entrega no prazo, a precisão das previsões de 

entrega da empresa”.  

Por outro lado, a combinação de performance com serviço seria hábil para mensurar 

como os produtos ou serviços da empresa contribuem para a criação de valor para os 

seus clientes. Norton & Kaplan (1992) explicam que os gestores podem ter como 

metas de performance com o cliente: “obter produtos padronizados para o mercado 

de modo mais rápido, melhorar tempo dos clientes no mercado, tornar-se conselheiro 

dos clientes através de parcerias com eles, e desenvolver produtos inovadores, 

adaptados às necessidades dos clientes”.  

Os autores alertam para o fato de que algumas empresas podem acabar sendo 

forçadas a compreender quais são as medidas de desempenho realmente importantes 

para os clientes, de modo a aperfeiçoar os serviços e produtos oferecidos. Nesse 

sentido, Norton & Kaplan (1992) revelam que “algumas organizações têm contratado 

outras empresas para ajudar nisso, ou empregando questionários capazes de medir 

este desempenho. O benchmarking também tem sido uma técnica muito empregada 

nesse sentido”. 

Reichheld & Sasser (1990) reforçam a necessidade latente em se reunir informações 

sobre seus clientes com a finalidade de identificar os comportamentos que conduzem 

o seu sucesso e aumentam a sua fidelidade. Na visão deles, as informações e 

conclusões devem ser usadas para nortear mudanças e melhorias dentro da empresa. 

No que se refere ao custo, Norton & Kaplan (1992) defendem que alguns clientes 



53 

 

veem o preço como apenas um componente do custo em que incorrem. Existem 

outros custos no processo como, por exemplo, a inspeção, o manuseio, o 

armazenamento, o retrabalho, a obsolescência, interrupções no cronograma e 

entregas incorretas. Desse modo, Norton & Kaplan (1992) revelam que: 

Um excelente fornecedor pode cobrar um preço unitário mais elevado para 
os produtos do que outros fornecedores, e, ainda assim, ele pode acabar 
sendo um fornecedor de custo mais baixo, porque ele entrega produtos livres 
de defeitos exatamente na quantidade certa, exatamente no momento certo, 
diretamente para o processo de produção e podem minimizar, por meio 
eletrônico e intercâmbio de dados, as dificuldades administrativas de pedidos, 
faturamento e pagamento por materiais. 

Contribuindo para a atenção que deve ser dada ao cliente, Reichheld & Sasser (1990) 

engrossam o coro de que os clientes de longo prazo são uma fonte vital de 

rentabilidade para qualquer empresa. Os autores revelam três motivos que sustentam 

esta constatação, mas alertam para o fato de que, ainda assim, a maioria das 

empresas perde de 15 a 20% de seus clientes anualmente. Os motivos para a alta 

rentabilidade dos clientes de longo prazo são: 

 estes clientes compram mais a cada ano, e muitas vezes pagam mais 

por produtos e serviços, por confiarem na empresa; 

 a medida em que a empresa os conhece, o atendimento fica cada 

vez mais eficiente e barato; 

 eles fornecem publicidade gratuita, através do boca a boca. 

Nesse sentido, Bolton (1998) revela que: 

(...) pequenos aumentos nas taxas de retenção podem ter um efeito 
dramático sobre os lucros de uma empresa, porque o custo de manter um 
cliente atual é menor que o custo de aquisição de um novo cliente, os clientes 
existentes tendem a comprar mais do que novos clientes, e há ganhos de 
eficiência em lidar com os clientes existentes, em vez de novos clientes. 

Dam & Velden (2015), reforçam a importância da retenção de clientes, uma vez que, 

juntamente com a sua identificação e o seu desenvolvimento, formam o ciclo da 

gestão do relacionamento com o cliente, criado para se obter uma melhor 

compreensão de clientes e potenciais clientes, com a finalidade de aumentar o valor 

do cliente para a empresa no longo prazo. 

Beatty et al (1996), lastreados em extensa revisão bibliográfica, defendem que as 
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relações persistem quando benefícios excedem os custos para ambas as partes, onde 

os benefícios podem ser funcionais ou sociais. Além disso, Beatty et al (1996) propõe 

que: 

 A manutenção da relação é altamente dependente de ações do 

empregado e a lealdade do cliente pode ser com o empregado, em 

vez de com a empresa. 

 As ações dos funcionários dependem de uma compreensão exata 

das necessidades dos clientes. 

 Os relacionamentos evoluem ao longo do tempo, muitas vezes 

passando de superficial para níveis mais profundos, o que implica 

diferentes ações dos funcionários em diferentes épocas. 

 A confiança é um componente crítico na formação de relações.  

 A alta administração deve estar comprometida com a orientação de 

foco no cliente. 

Na visão de Reichheld & Sasser (1990), os indicadores de perda de clientes são 

mensuráveis e podem ser reduzidos. Para isso, as empresas devem focar em suporte 

ao cliente, além de levar em consideração as seguintes orientações: 

 Concentrar toda a sua organização na retenção de clientes. 

 Ensinar todos os funcionários a linha da vida de valor de um cliente. 

 Ensinar os métodos empregados na análise de perdas de clientes. 

 Amarrar incentivos às taxas das citadas perdas. 

Em que pese o foco dado por Reichheld & Sasser (1990) na mensuração da perda de 

clientes e na necessidade de aprender com este cliente em especial, Bolton (1998) 

oferece uma interpretação que contrasta com esta lógica. Para ela, há um equívoco 

quanto à crença de que organizações que focam na satisfação do cliente não estariam 

gerindo a retenção de clientes.  
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Ao contrário do que defendem Reichheld & Sasser (1990), Bolton (1998) pondera que 

“as organizações de serviços devem ser proativas e aprender com os clientes antes 

que eles desertam, por entender seus níveis de satisfação atuais”.  

Neste diapasão, a pesquisa de Bolton (1998) revelou que os níveis de satisfação são 

capazes de explicar, de modo significativo, a variância encontrada no tempo de 

duração da relação entre cliente e empresa, o que permite que a pesquisadora 

assevere que: 

Gestores e pesquisadores podem ter subestimado a importância da relação 
entre a satisfação e a retenção de clientes, porque a relação entre satisfação 
e tempo de duração muitas vezes é complexa e difícil de detectar sem o uso 
das técnicas estatísticas avançadas. 

Para Bolton (1998), a duração do relacionamento entre a empresa e o cliente tem a 

ver com as primeiras impressões derivadas das suas experiências iniciais com a 

companhia, além da satisfação acumulada ao longo do tempo com a empresa.  

Nessa esteira, Bolton (1998) conclui que quanto mais tempo durar a relação entre um 

cliente e uma empresa, maiores são seus índices de satisfação acumulada e menos 

exigente ele tende a ficar, o que permite concluir que a satisfação afeta a duração do 

relacionamento entre ambos das seguintes maneiras: 

 a satisfação acumulada em experiências anteriores afeta diretamente 

o tempo de duração do relacionamento; 

 os clientes que têm muitos meses de experiência com a organização 

dão maior peso às experiências prévias; 

 o efeito das perdas percebidas decorrentes de operações ou falhas 

de serviço, afeta o tempo de duração da relação, mas isso depende 

da satisfação anterior, criando efeitos de contraste e de assimilação; 

 existe uma heterogeneidade considerável entre os clientes, porque 

alguns clientes têm uma necessidade maior para com o serviço do 

que outros, de modo que eles são mais tolerantes às experiências 

insatisfatórias ou perdas. 

Rust & Zahorik (1993) tentam conciliar a relação entre retenção e satisfação, 
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concordando que as taxas de retenção devem ser vistas como um importante 

componente da participação de uma empresa no mercado, mas que são 

impulsionadas pela satisfação do cliente. 

Na visão de Hennig-Thurau & Klee (1997), a relação entre satisfação e retenção de 

clientes é moderada pela qualidade do relacionamento construído e deve ser 

interpretada como uma relação não linear. Segundo eles, a qualidade do 

relacionamento é uma variável e tridimensional, que incorpora a percepção que o 

cliente tem sobre a qualidade do produto ou serviço, a confiança e a relação de 

compromisso dele ou dela. 

Tratando especificamente sobre o relacionamento com o cliente, Garbarino & Johnson 

(1999) sugerem diferentes fatores influenciam as futuras intenções dos clientes, 

tenham eles um relacionamento forte ou fraco com a empresa.  

De acordo com os resultados dos seus estudos (GARBARINO & JOHNSON,1999), 

clientes com um relacionamento fraco são mais influenciados pela satisfação global, 

enquanto clientes com um relacionamento mais forte são influenciados pela confiança 

e compromisso, não havendo grande influência da satisfação global nas suas futuras 

intenções. 

Na visão de Kelley & Davis (1994) também trabalham com a variável “compromisso 

do cliente”, e revelam que a qualidade do serviço e o compromisso do cliente com a 

organização têm relação direta com as expectativas de recuperação de serviço, e que 

a satisfação do cliente tem um efeito indireto nas mesmas expectativas. 

Nesse sentido, o “compromisso do cliente” termina por influenciar a sua intenção de 

continuar a sua relação com a empresa, a sua disposição por ajudar a mesma, e a 

sua visão em relação a sua relação com a companhia (KELLEY & DAVIS, 1994). 

De outro lado, mitigando a ideia de que os clientes de longo prazo são mais lucrativos 

do que clientes mais recentes, Reinartz & Kumar (2000) apresentam um estudo que 

amplia os debates acerca desta tese e demonstram que esta não é uma verdade 

absoluta. 

Ao conduzir uma pesquisa sobre o impacto do tempo de duração dos clientes na 

performance empresarial, em um ambiente não contratual, Reinartz & Kumar (2000) 
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observaram que muitos clientes compravam repetidamente durante um determinado 

período de tempo e, em seguida, paravam de comprar, em intervalos de tempo 

irregulares.  

Diante da constatação da irregularidade dos períodos de compra, os referidos 

pesquisadores perceberam que a duração parece ser um conceito simples, mas que 

pode ser tornar qualquer inferência ou estimativa muito arriscada. 

No mesmo sentido, não se pode afirmar de modo categórico que clientes de longo 

prazo gastam mais, dão menos custos às empresas e têm menor sensibilidade aos 

preços. Por conta disso, Reinartz & Kumar (2000) sugerem que ambos os tipos de 

clientes (de longo prazo ou de curto prazo) podem ser altamente rentáveis, à medida 

em que podem coexistir. Desse modo, as empresas devem aprender a identificar o 

tipo de relação com cada um dos seus clientes, e, sem seguida, personalizar sua 

estratégia de marketing para ele. 

Estamos de acordo com a afirmação de que alguns clientes não são fiéis à 
empresa. No entanto, não estamos de acordo com a afirmação de que a 
empresa deve evitar essas pessoas completamente. Em vez disso, o desafio 
é saber quando parar de investir em formas de publicidade individuais e 
caras. Alguns clientes se comportam como borboletas: É maravilhoso quando 
eles estão por perto, mas, infelizmente, eles saem facilmente. Pelo contrário, 
os clientes de longa vida são como cracas: eles estão fortemente ligados à 
empresa, mas podem custar mais à empresa no longo prazo. 

Ainda sobre o tempo de duração e questões conexas à retenção, de acordo com as 

constatações de Prentice (2014), em um estudo sobre o comportamento dos clientes 

de cassinos, a lealdade não deveria ser medida de acordo com a frequência da 

presença, mas pelas atitudes, pois elas sim são significantes para determinar os níveis 

de retenção e interesse em comprar novamente. 

Talvez este tenha sido um dos motivos que levaram Reichheld (2003) a publicar um 

outro estudo, no qual tenta simplificar a dinâmica da satisfação do cliente e busca 

identificar a questão que tem maior importância nos resultados e crescimento de uma 

empresa. 

Nesse diapasão, Reichheld (2003) conduz um estudo focando na importância da 

lealdade do cliente e descobre que a questão a ser feita ao cliente, e que oferece 

maior preponderância e correlação com a performance empresarial é: até que ponto 

você estaria disposto a recomendar a empresa a um amigo ou colega?  
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Embora admita que a questão acima encontre limitadores que dependem da natureza 

da atividade organizacional, o pesquisador acredita que ela consegue unir 

simplicidade e profundidade, com a ideia de crescimento e sustentabilidade de um 

negócio, que, segundo ele, advém da lógica de que os gestores devem se esforçar 

para ter, cada vez mais, um número maior de clientes promotores e, de outro lado, um 

número menor de clientes detratores. 

Sob outro enfoque Rust et al (2004) tentam resgatar a conexão entre marketing e 

finanças e, desse modo, propõem um quadro com itens organizados de modo lógico 

e que se auto influenciam, para determinar o retorno do investimento em marketing 

para uma organização. 

A visão do modelo conceitual proposto pelos pesquisadores (Rust et al, 2004) propõe 

que o marketing é visto como um investimento, que produz uma melhoria em uma 

unidade de valor (ou várias unidades) dos clientes. Isso leva a melhoria da percepção 

que eles têm da empresa, o que resulta em aumento da atração e da retenção de 

clientes. Mais atração e mais retenção levam ao aumento do valor do tempo de vida 

do cliente e, consequentemente, do valor do cliente para a empresa. 

Esta sistemática abre espaço para que os autores (Rust et al, 2004) concluam que “o 

aumento do valor do cliente, quando considerado em relação ao custo do investimento 

em marketing, resulta em um retorno sobre o investimento em marketing”.  

Cronin et al (2000), também analisam as percepções dos clientes sobre o que é 

qualidade do serviço e a sua relação com a satisfação. Os resultados empíricos 

publicados pelos estudiosos revelam que o valor de um serviço é largamente definido 

pela percepção que os clientes têm sobre a qualidade.  

Para eles, os consumidores de serviços dão maior importância à qualidade do que 

aos custos associados à aquisição, o que os leva a concluir pela necessidade de se 

adotar uma visão holística da literatura, diante das evidências de que qualidade, valor 

e satisfação estão diretamente conectados (CRONIN et al, 2000). 

Sem se referir ao termo “expectativa”, Zeithaml et al (1996) defende que as empresas 

deveriam examinar o impacto da qualidade dos seus serviços nas intenções 

comportamentais de seus clientes, questionando: 
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 Quais são os níveis de serviço que nós devemos entregar para reter os clientes? 

 Quais são as iniciativas de serviço que devemos empreender para encorajar os 
clientes a recomendar a companhia, gastar mais e pagar um preço premium? 

 Quais são os atributos que devemos focar para reduzir a probabilidade de os 
clientes espalharem um marketing negativo, através do boca-a-boca, quando 
problemas ocorrerem? 

 Para reter os clientes, devemos gastar nosso dinheiro melhorando o serviço, de 
modo proativo, ou gerir as reclamações? 

As conclusões acima são reforçadas pelo recente estudo de Prentice (2014), para 

quem uma visão unidimensional sobre o que seria qualidade do serviço seria 

insuficiente. Na visão da pesquisadora, a análise da qualidade do serviço deveria 

incorporar segmentação de clientes conforme suas expectativas e comportamentos, 

o que a leva a defender que para garantir a lealdade e retenção, os cassinos deveriam 

olhar para aspectos internos de um serviço, que impactam o comportamento e as 

atitudes de um segmento específico de clientes. 

A segmentação também já havia sido defendida por Garbarino e Johnson, em um 

estudo publicado em 1999, que concluiu que o tratamento dado aos clientes deveria 

ser diferente, conforme a sua inclinação relacional, já que um grupo é mais 

influenciado pela satisfação global e outro por elementos relacionais e psicológicos, 

como confiança e compromisso com a companhia. 

Fay & Lee (2015), em uma pesquisa sobre empresas que oferecem serviços online 

nos quais os clientes fazem lances para a compra de produtos cujo preço 

desconhecem, revelam que os resultados organizacionais podem ser melhores se 

algumas informações forem previamente disponibilizadas aos clientes, e se a 

companhia tiver uma política de transparência e justiça, que não induza os clientes ao 

erro.  

As conclusões de Fay & Lee (2015) parecem reforçar a importância de se cultivar um 

relacionamento transparente, baseado na confiança e no compromisso entre 

empresas e clientes. O elemento “confiança” também é trabalhado e referenciado por 

Gwinner (1998) e Coutler & Coutler (2003) 

Na mesma esteira estava Zeithaml et al (1996), quando afirmou que havia fortes 

evidências empíricas de que a noção intuitiva de que melhorar a qualidade do serviço 
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poderia aumentar as intenções comportamentais favoráveis dos clientes, e diminuir 

as desfavoráveis.  

Assim, as estratégias de gestão que levassem em conta a compreensão das 

necessidades do cliente, enfatizassem a prevenção de problemas e efetivamente 

solucionassem os problemas ocorridos, seriam muito bem recepcionadas e 

determinantes para a performance organizacional (Zeithaml et al, 1996). 

Thurau & Klee (1997) acrescentam que a percepção do cliente sobre a qualidade de 

um serviço deve ser considerada em três aspectos: 

 Uma perspectiva em matéria de concorrência deve ser adicionada. 

 O nível de envolvimento do cliente deve ser considerado. 

 A qualidade construída tem que ser diferenciada em função das mudanças de 
padrão das expectativas internas do cliente. 

Zeithaml et al (1993) também conduzem um estudo específico sobre as expectativas 

dos clientes, revelando que há um consenso na literatura sobre o fato de que a 

expectativa serve de parâmetro de comparação com futuras experiências e, 

consequentemente, influencia nas avaliações de qualidade ou satisfação com o 

serviço. 

Nesse diapasão, Zeithaml et al (1993) apresentam um modelo tripartite sobre os níveis 

de expectativas dos clientes, que poderiam ser:  

 Expectativas com o serviço desejado, que refletem o que os clientes 

querem. 

 Expectativas sobre o serviço adequado, relacionadas aos padrões 

que os clientes estão dispostos a receber. 

 Expectativas com o serviço previsto, referentes ao nível de serviço 

que os clientes acreditam que receberão. 

Rust et al (1999), em estudo com a finalidade de encontrar respostas sobre a relação 

entre expectativas dos clientes e qualidade do serviço, revelam que não é suficiente 

apenas que as empresas aumentam a satisfação global dos clientes, é necessário 

que elas reduzam os riscos de um desvio de resultado quanto à performance 
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esperada.  

Além disso, a pesquisa de Rust et al (1999) sugere que, ao contrário do que muitos 

defendem, conhecer as expectativas poderá, algumas vezes, ser interpretado pelos 

clientes como algo positivo, à medida em que o contato e a relação com a marca traz 

mais informações sobre ela e reduz a percepção sobre a variação da sua 

performance. 

Outra constatação que merece destaque é o fato de que a probabilidade de escolha 

não é necessariamente prejudicada por um resultado que venha um pouco abaixo do 

esperado, mas pela preocupação que o cliente passa a ter com o risco de queda de 

qualidade futura do serviço. Se ocorre esta queda de performance e ela é 

relativamente substancial, as percepções de qualidade e intenções comportamentais 

serão afetadas negativamente, mas esse efeito pode ser moderado pela experiência 

prévia do cliente com a empresa (RUST et al, 1999). 

Na visão de Coye (2004), as expectativas e as crenças dos clientes acerca de eventos 

futuros, quando comparada a atuais níveis de expectativas, presumidamente 

influenciam a satisfação e a qualidade global do serviço oferecido:  

Os clientes não somente consideram a finalidade de estarem recebendo um 
serviço específico (desejo), eles também consideram a probabilidade de 
como ele será recebido (expectativa). Além disso, não há qualquer garantia 
de que estes serão os mesmos.  

Pugh (2001) abre outra importante linha de análise das forças que impactam a 

satisfação dos clientes, contribuindo com uma análise sobre o que nomeou de 

contágio emocional nos encontros do serviço. Na visão dele, as características do 

funcionário e os fatores situacionais são importantes determinantes para as emoções 

expostas e respostas do cliente. 

Segundo Pugh (2001), as transações que demonstram o estresse dentro da 

organização têm impacto negativo na satisfação do consumidor. Além disso, as 

emoções expostas pelos funcionários têm importantes consequências para a 

organização, já que estas mesmas emoções afetam a visão do cliente e a sua 

avaliação quanto à qualidade do serviço prestado. Se há impacto na avaliação do 

serviço, haverá consequências financeiras que mão podem ser ignoradas, como 

propõe o modelo visto anteriormente, de Rust et al (2004). 
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Coutler & Coutler (2003) não somente reforçam o peso das características da 

personalidade (empatia, polidez e semelhança de comportamento) quando se está 

diante de prestação de serviços, como encontram correlação direta entre alas e a 

confiança do cliente na organização. 

Construir uma base de clientes forte e leal é cada vez mais o foco de muitas empresas. 

Mas para um relacionamento forte existir, ambas as partes devem experimentar 

benefícios (GWINNER, 1998).  

Nessa esteira, Gwinner et al (1998) aduzem três tipos de benefícios: a confiança, os 

benefícios sociais e os benefícios de tratamento diferenciado, e traça as seguintes 

sugestões de estratégia de negócios nesse sentido: 

 A importância dos benefícios do relacionamento deve ser 

reconhecida e aceita pela equipe. 

 É necessário a construção de estratégias que facilitam e aceleram a 

entrega de benefícios de relacionamento. 

 O valor dos benefícios do relacionamento deve ser quantificado e 

promovido para o cliente. 

 Os vários benefícios do relacionamento devem ser diferenciados. 

Outro estudo relacionado é o de McLelland & Foster (2015), que analisa a existência 

da sensação de abandono que acomete alguns clientes nas múltiplas interações e 

relações comerciais. Em sede de discussão, os dois pesquisadores revelam que os 

resultados obtidos indicam que os clientes se sentem abandonados e injustiçados 

diante do tratamento especial dado a outro cliente, sensação que chega a ser 

comparada, ou é similar, aos sentimentos experimentados pela pessoa que é 

abandonada em uma relação romântica. 

Na visão de McLelland & Foster (2015), é compreensível que algumas políticas e 

estratégias empresariais adotem tratamento especial a alguns clientes por diversas 

finalidades, mas é importante que esta mesma linha estratégica busque mitigar os 

efeitos colaterais e envolva uma abordagem proativa do funcionário que está 

envolvido na situação.  
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Nesse sentido, o funcionário deva conceder, ao cliente injustiçado, a mesma 

oportunidade de se beneficiar e receber o tratamento ou a recompensa assistida ao 

outro cliente. A estratégia também deve envolver esclarecimentos sobre como o 

cliente obtém descontos e outras vantagens, além de detalhes da política da empresa 

nesse sentido (MCLELLAND & FOSTER, 2015). 

Dentre as conclusões do estudo de McLelland & Foster (2015), está a ideia de que a 

existência de uma interação agradável e conexões pessoais entre clientes e 

funcionários são importantes para o desenvolvimento das relações em serviços. Daí 

advém a necessidade de concentração de treinamento e motivação dos funcionários, 

para mostrar sentimentos calorosos e pessoais para com os clientes, de modo que 

possam colher os benefícios resultantes dessa relação. 

Brannan et al (2015) oferecem uma pesquisa sob o ponto de vista da marca, mas 

obtêm uma conclusão semelhante quanto à importância de se trabalhar junto com os 

funcionários no processo de formação ou reforma da identidade, além da regulação. 

Para eles, os funcionários são incentivados a internalizar determinados significados 

de uma marca, mas descobriu-se que muitas vezes eles usam tal modelo como um 

paliativo para "lidar" com a realidade do trabalho.  

Por conta destas observações, Brannan et al (2015) concluem pela necessidade de 

definir os significados da marca para se produzir uma forma de autodisciplinar a 

subjetividade dos empregados, já que tais significados têm dois propósitos: 

 identidade de trabalho: empregados se sentindo melhores a respeito 

de seus próprios futuros; e 

 ferramenta de disciplina: os significados da marca podem se traduzir 

em uma distração das realidades muitas vezes banais do dia-a-dia 

de trabalho e, nesse caso, tem-se uma ferramenta de controle e 

resignação. 

Em um estudo realizado na Turquia (DEMIRBAG, 2006), tendo como objetivo a 

determinação dos fatores críticos de gestão da qualidade total que influenciam o 

desempenho organizacional de empresas no setor têxtil daquele país, concluiu-se 

que, dentre as práticas de qualidade mais importantes, estão o treinamento dos 
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colaboradores, sugerindo que as empresas desenvolvessem sistemas formais de 

reconhecimento e recompensa para incentivar o envolvimento e a participação dos 

trabalhadores, além de apoiar o trabalho em equipe e fornecer feedback aos 

empregados.  

O mesmo estudo constatou que pequenos e médios empreendedores não costumam 

delegar poder e responsabilidade de modo adequado para os gestores. Demirbag 

(2006) termina defendendo que, se a gestão da qualidade total fosse implementada 

adequadamente, produziria uma variedade de benefícios, tais como a compreensão 

das necessidades dos clientes, a sua maior satisfação e a redução menos erros. 

Nesse sentido, práticas de capacitação como uma estratégia de enfrentamento devem 

ser incluídas para ajudar a equipe de serviço da linha de frente, já que podem resultar 

em aumento significativo da satisfação do cliente. Para Bem-Zur e Yagil (2005), a 

delegação de maiores responsabilidades e autonomia para tomada de decisões 

(empowerment) também pode ser um sinal de confiança de uma organização em 

respeito e apoio aos seus funcionários, aumentando assim a sua autoestima. 

Todas essas constatações, reforçam a tese de Walsh (2011), no sentido de que, para 

os colaboradores de serviços, habilidades interpessoais são essenciais, incluindo 

atitude positiva e amizade. 

No que se refere aos programas de formação, estes devem incluir uma sessão sobre 

habilidades de gestão de relacionamento que são úteis para lidar com clientes 

deletérios. Os funcionários devem ser treinados para desenvolver habilidades 

interpessoais avançadas para controlar as interações com clientes e lidar com 

comportamentos. De fato, para os empregados de serviços, habilidades interpessoais, 

incluindo atitude positiva e simpatia, são tão vitais como as suas capacidades 

técnicas. (CHOI et al, 2014). 

Além disso, exemplos de resposta às reclamações dos clientes devem ser registradas 

e fiscalizadas, para que possam ser utilizados para fins de treinamento. Esses 

programas devem ter como objetivo transformar as atitudes e percepções dos 

funcionários da linha de frente.  

Choi et al (2014) vão além, defendendo que os funcionários devem ser incentivados 
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a compartilhar seus sentimentos e frustrações em uma discussão. Essa discussão 

pode levar a oportunidades de gestão de recursos humanos adicionais e oferecer às 

empresas a oportunidade de apreciar o seu trabalho, o que pode, por sua vez, renovar 

o compromisso dos empregados de serviços com os seus empregos e suas empresas. 

Para este grupo de pesquisadores, atitudes positivas e características pessoais 

também podem ser aprendidas e desenvolvidas por meio de programas de 

treinamento. 

LIAU et al (2002) sugerem a existência de uma correlação entre foco no cliente, 

aprendizado contínuo e o sucesso do programa de marketing, o que é reforçado por 

Tax et al (1998), reforçando a necessidade de construir uma relação de compromisso 

com os clientes.   
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para a melhor compreensão do leitor, dividiu-se o capítulo em tela em oito partes, 

iniciando pela definição conceitual da pesquisa e pela escolha do método e 

encerrando com o instrumento de pesquisa, tendo passado pela classificação em 

qualitativa ou quantitativa, pela bibliometria e pelos critérios de seleção da amostra. 

 

3.1. DEFINIÇÃO DA PESQUISA 

Antes de apresentar toda base metodológica do estudo em questão, é essencial 

navegar pelas definições mais elementares da pesquisa científica.  

Nesse diapasão, pode-se conceituar pesquisa como um processo que segue padrões 

previamente determinados para o desenvolvimento do que se convencionou por 

método científico. Desse modo, a finalidade precípua da pesquisa é encontrar 

respostas para questões e problemas, mediante o emprego de procedimentos 

científicos. Por conta destas características, a pesquisa permite a obtenção de novos 

conhecimentos no campo da realidade social (GIL, 2008). 

Minayo (1993) apresenta sua definição carregada de uma interpretação filosófica na 

qual a pesquisa é considerada “atividade básica das ciências na sua indagação e 

descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que 

define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de 

aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação 

particular entre teoria e dados”. 

De acordo com Lakatos e Marconi (1996): “pesquisar não é apenas procurar a 

verdade; é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos 

científicos” 

Segundo Andrade (2004), “a pesquisa científica é o conjunto de procedimentos 

sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções 

para os problemas propostos, mediante o emprego de métodos científicos”. 

Sob outra perspectiva, Demo (1996) insere a pesquisa como atividade cotidiana 
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considerando-a como uma atitude, um “questionamento sistemático crítico e criativo, 

mais a intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a 

realidade em sentido teórico e prático”. 

Por fim, fica-se com o conceito de Silva & Menezes (2005), no qual “pesquisa é um 

conjunto de ações, propostas para encontrar a solução para um problema, que têm 

por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se 

tem um problema e não se têm informações para solucioná-lo”. 

 

3.2. ESCOLHA DO MÉTODO DA PESQUISA 

A pesquisa científica pode ser classificada sob diversos enfoques, sendo que foram 

consideradas as mais clássicas para enquadramento do método da pesquisa do 

presente estudo. 

No que se refere à natureza da pesquisa, Gil (2008) ensina que a pesquisa social 

pode tem como motivação algumas razões de ordem intelectual, se a finalidade única 

e simples for aprofundar conhecimento. Tal espécie de pesquisa é conhecida pela 

nomenclatura de pesquisa pura, já que “busca o progresso da ciência, procura 

desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação direta com suas 

aplicações e consequências práticas”. 

Em contraste à pesquisa pura, há a pesquisa aplicada, que embora tenha vários 

pontos de contato direto com a pesquisa pura, tem como característica diferenciadora 

o fato de focar as descobertas na aplicação prática. Segundo Gil (2008), “sua 

preocupação está menos voltada para o desenvolvimento de teorias de valor universal 

do que para a aplicação imediata numa realidade circunstancial. De modo geral é este 

o tipo de pesquisa a que mais se dedicam os psicólogos, sociólogos, economistas, 

assistentes sociais e outros pesquisadores sociais”. 

No que tange aos seus objetivos, a pesquisa pode ser Exploratória, Descritiva ou 

Explicativa. 

A pesquisa exploratória se concentra em gerar maior familiaridade com o problema e 

os pontos que o cercam, para torna-lo mais compreensível, transparente, explícito ou 
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para se formular hipóteses. Segundo Gil (2008), esta espécie de pesquisa envolve 

levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. 

A pesquisa descritiva, por sua vez, objetiva descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento (GIL, 2008). 

Já a pesquisa explicativa, busca registrar o “porquê” das coisas, aprofundando, assim, 

o conhecimento da realidade. Segundo Gil (2008), “quando realizada nas ciências 

naturais, requer o uso do método experimental, e nas ciências sociais requer o uso do 

método observacional. Assume, em geral, a formas de Pesquisa Experimental e 

Pesquisa ex post-facto”. 

Por fim, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, ainda de acordo com Gil 

(2008), uma pesquisa pode ser: 

 Bibliográfica: se baseada em análise de material científico já 

publicado, tendo como fonte: livros, artigos de periódicos e material 

disponibilizado na internet. 

 Documental: quando for fruto da análise de material que ainda não 

havia sido tratado analiticamente, ou que não possui natureza 

científica. 

 Experimental: na medida em que é determinado um objeto de estudo, 

variáveis são selecionadas por serem capazes de influenciá-lo e há 

definição das formas de controle e de observação dos efeitos das 

variáveis no objeto ou elemento sob análise. 

 Levantamento: se a pesquisa envolve a interrogação de pessoas 

para exame comportamental. 

 Estudo de caso: envolve o estudo criterioso de um ou alguns 

elementos ou objetos, de modo a proporcionar conhecimento. 

 Pesquisa Ex Post-Facto: quando o estudo se realiza depois dos fatos. 

 Pesquisa-Ação: se a pesquisa é concebida e realizada em conexão 
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direta com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. 

“Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. 

 Pesquisa Participante: se o pesquisador interage diretamente com os 

membros das questões investigadas. 

Após apresentação da taxonomia acima, pode-se classificar esta pesquisa como 

pesquisa aplicada, quanto à sua natureza, exploratória, quanto aos objetivos e, 

bibliográfica, quanto aos procedimentos técnicos.  

Acrescenta-se ainda, a natureza de levantamento científico que o atual trabalho 

assumiu em algumas ocasiões, tendo em vista a necessidade de levantamento de 

dados e informações em algumas ocasiões, incluindo-se, nesta dinâmica, o 

levantamento bibliográfico em si. 

 

3.3. PESQUISA QUALITATIVA OU QUANTITATIVA 

Ainda analisando a taxonomia da pesquisa, há uma forma de classificação que leva 

em conta o ponto de vista da forma de abordagem do problema. Nesse sentido, tem-

se pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. 

Segundo Silva & Menezes (2005), pesquisa quantitativa é aquela que “considera que 

tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las”. Por conta disso, este tipo de pesquisa 

requer o uso de recursos e técnicas estatísticas, como percentagem, média, moda, 

mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc. 

Por outro lado, a pesquisa qualitativa “considera que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 

qualitativa”. Como se pode notar, deferentemente da pesquisa quantitativa, esta 

espécie não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, uma vez que o ambiente 

natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave.  
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Tendo em vista a dicotomia apresentada acima, entende-se que a pesquisa que aqui 

se apresenta admite um enfoque duplo, classificando-se como pesquisa quali-quanti, 

uma conjugação que comporta as duas fragmentações anteriores e que hoje, com o 

avanço da metodologia da pesquisa e da multidisciplinariedade científica é 

perfeitamente possível. 

Nesse sentido, Gomes & Araújo (2005) defendem que a metodologia científica 

contemporânea comporta a construção de uma abordagem que admite as duas 

dimensões e arrematam que “ao que tudo indica, no futuro se terá um método muito 

bem definido e posicionado ao centro dos dois enfoques. Essa postura central 

possibilita um leque maior de ferramentas para a operacionalização da pesquisa, 

permitindo inclusive um deslocamento a um dos extremos, de acordo com as 

peculiaridades de cada objeto”. 

 

3.4. BIBLIOMETRIA 

Em termos de revisão bibliográfica, considerando a problemática apontada, o presente 

estudo teve diferentes fases de construção bibliométrica, conforme avançava e 

lacunas importantes surgiam. 

Desse modo, dividiu-se a bibliometria em duas fases, sendo que a primeira fase teve 

um caráter mais generalista e abriu espaço para que a segunda fase fosse modelada 

e aperfeiçoada, concentrando-se na diretriz do modelo, qual seja, o estudo do foco no 

cliente.  

Para o levantamento da bibliografia básica, utilizou-se a Base Scopus, o maior banco 

de dados de pesquisas científicas do mundo no que se refere ao número de citações 

e resumos de publicações científicas, contando com mais de 53 milhões de registros1. 

Como o idioma padrão da citada base de dados é o inglês, traduziu-se as expressões-

chave para aquela língua. Após a referida tradução, limitou-se a pesquisa à área de 

gestão e negócios, excluindo produções acadêmicas que escapavam ao tema do 

                                            
1 http://www.elsevier.com/online-tools/scopus Acessado em 13/07/14. 
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presente trabalho. 

A grande maioria das publicações revisadas eram artigos acadêmicos publicados em 

revistas científicas. 

 

3.4.1. Primeira fase da bibliometria 

A primeira fase de construção bibliométrica deste estudo teve como expressões-chave 

os seguintes termos: pequenas e médias empresas (PME), empreendedorismo e 

gestão do marketing de serviços. 

Assim sendo, a pesquisa que se utilizou do termo “pequenas e médias empresas” 

(smal business) retornou 2.747 registros (dados de junho de 2014). Dentre as 

produções apontadas, os Estados Unidos da América é o país com maior número de 

registros, totalizando 884 obras, seguido do Reino Unido, 450, e da Austrália, 166. O 

Brasil contava com 29 produções, conforme Gráfico 9 a seguir: 

Gráfico 9 - Produção Científica Por País: "Pequenas E Médias Empresas" 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e partir do SCOPUS em Junho de 2014 

 

A evolução anual do número de publicações com a citada expressão demonstrou um 

crescimento considerável ao longo dos anos. O maior volume ocorreu em 2013, 273 
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publicações, mas há grandes razões para se acreditar que esse número será 

superado em 2014, como pode-se ver no Gráfico 10 a seguir: 

 

Gráfico 10 - Produção Científica Anual: "Pequenas E Médias Empresas" 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e partir do SCOPUS em Junho de 2014 

 

O número crescente de pesquisas nesta seara serve para reforçar o interesse 

acadêmico igualmente crescente na temática sobre pequenas e médias empresas.  

Encontra-se a motivação deste interesse acadêmico pelo tema nas constatações, 

cada vez mais recentes e numerosas, do significativo impacto desses 

empreendimentos nas economias locais e regionais, sendo eles responsáveis por 

grande parte da mão-de-obra empregada e expressivo percentual dos PIB nacionais. 

Dados do SEBRAE (2014) revelam que as micro, pequenas e médias empresas 

brasileiras são as principais geradoras de riqueza no Brasil, detendo maioria absoluta 

entre todos os segmentos pesquisados, como comércio, indústria e serviços.  

Estima-se que, em dez anos, os valores da produção gerada pelos pequenos 

negócios saltaram de R$ 144 bilhões para R$ 599 bilhões. Além disso, sabe-se que 

juntas, estas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais 

no país, sendo responsáveis por 70% das novas vagas abertas no mercado (MPE 
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INDICADORES, 2013). 

Em seguida, a consulta que se utilizou do termo “empreendedorismo” 

(entrepreneurship) denunciou 7.865 registros. Os Estados Unidos da América é o país 

com maior número de registros, 2.578, seguido do Reino Unido, 1191, e da Alemanha, 

com 466. Dentre os países listados, o Brasil contava com 62 obras, conforme 

apresentado no Gráfico 11 a seguir: 

 

Gráfico 11 - Produção Científica Por País: "Empreendedorismo" 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e partir do SCOPUS em Junho de 2014 

 

Do mesmo modo que na temática das “pequenas e médias empresas”, também foi 

possível verificar um aumento significativo do número de publicações anuais sobre a 

temática do “empreendedorismo”, com picos distribuídos nos últimos quatro anos, 

sendo o ano de 2011 o ano de maior incidência. 

Como pode-se notar no gráfico a seguir, há um crescente e exponencial aumento do 

interesse dos pesquisadores na área de empreendedorismo, muito por conta da 

importância estratégica desta atividade para o desenvolvimento econômico dos 

países, além do aprimoramento conceitual e científico do assunto e áreas afins. 

Ressalta-se que muitos dos dados revelados sobre as Pequenas e Médias empresas 

guardam relação direta com o tema do empreendedorismo por serem assuntos que 
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costumam caminhar juntos. 

 

Gráfico 12 - Produção Científica Anual: "Empreendedorismo" 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e partir do SCOPUS em Junho de 2014 

 

Por fim, a última consulta, se utilizou do termo “gestão do marketing de serviço” 

(services marketing management), apontando 3.521 registros. Dentre eles, os 

Estados Unidos da América detinham 1.143 produções, o Reino Unido, 301, e a 

Austrália, 171. De acordo com o banco de dados SCOPUS, o Brasil contava com 

apenas 19 produções científicas até a data desta consulta, o que sugere que o tema 

ainda é pouco explorado no país. 

Importa salientar que, embora exista pouca produção científica nacional neste 

assunto, a temática é bem conhecida dos americanos e países com alto grau de 

desenvolvimento, o que deixa transparecer a sua importância, tendo alcançado, 

naqueles países, uma maturidade de desenvolvimento e estabilidade no número de 

publicações. 

Em que pese o baixo número de publicações nacionais, isto não pode nem deve se 

constituir em problema ou fato desestimulante de pesquisas na área, mas, ao 

contrário, em fator de motivação para que o tema seja aperfeiçoado no Brasil de modo 
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a ganhar maior espaço entre as fileiras empresariais, dada a sua importância 

estratégica. 

Por fim, em termos anuais, houve aumento no número de publicações, embora já se 

possa notar certa estabilidade desde o ano de 2008, quando ocorreram 207 

publicações. O pico de publicações com essa temática ocorreu em 2011, 259 

produções, conforme Gráfico 13 a seguir: 

 

Gráfico 13 - Produção Científica Anual: "Gestão do Marketing de Serviço" 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e partir do SCOPUS em Junho de 2014 

 

Com base nessa coleta preliminar, foi possível identificar o número de obras por país 

e o número de publicações ao longo dos anos. 

A análise gráfica da evolução histórica do número de publicações anuais demonstra 

que o todas as expressões pesquisadas possuem grande relevância em termos 

científicos e que, além disso, estão na consonância com os interesses do mundo 

científico contemporâneo. 

De todas as publicações reveladas pela consulta à base de dados, selecionou-se as 

dez obras mais citadas e as dez obras mais novas, considerando cada uma das três 
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expressões-chave e tendo como referência a data base do presente estudo2.  

Além disso, com o objetivo de evitar a exclusão de alguma produção relevante e que 

merecia atenção, foram realizadas outras três consultas, combinando as expressões-

chave do seguinte modo: 

 

Quadro 2 - Combinação de Expressões-Chave 

Combinação de Expressões Resultados 

“gestão do marketing de serviço” (entre aspas) “E” 
empreendedorismo “OU” PME 

1 registro encontrado 

gestão do marketing de serviço (sem aspas) “E” 
empreendedorismo “OU” PME 

57 registros encontrados 

Marketing de serviço (sem aspas) “E” empreendedorismo 
“OU” PME 

4 registros encontrados 

Fonte: Elaboração própria 

 

Todos os artigos resultantes das três combinações acima foram revisados. 

Em que pese a revisão de todas as publicações científicas apontadas no quadro 

anterior, optou-se por somente considerar aquelas que apresentavam alinhamento 

com a problemática em voga e que efetivamente contribuíam para o propósito das 

discussões, já que muitas abordavam aspectos que não se relacionavam com a 

temática desta pesquisa. 

Por fim, deve-se salientar que outras obras foram consideradas e citadas como 

integrantes da revisão bibliográfica e que estavam fora da bibliometria explanada 

acima. Isso ocorreu por conta de aprofundamentos pontuais necessários ao 

desenvolvimento do modelo proposto. 

 

                                            
2 Considerando a data de 11/07/2014 
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3.4.2. Segunda fase da bibliometria 

Com a primeira fase da bibliometria concluída e a revisão bibliográfica em andamento, 

restou latente a necessidade de aprofundamento teórico e conceitual com a finalidade 

de criar o modelo de gestão do marketing de serviços proposto nesta pesquisa.  

Desse modo, deu-se início à segunda fase da bibliometria, cuja atenção se voltou para 

a diretriz do modelo, qual seja, a filosofia do foco no cliente. 

Em termos de busca por publicações na base de dados, utilizou-se a expressão 

“customer focus” (foco no cliente), limitando-a às áreas de “business e management” 

(negócios e gestão). Foram levantadas 5.482 publicações na pesquisa feita no dia 

21/01/2015 e a representação gráfica obtida sobre o avanço do número de artigos por 

ano na área foi: 

 

Gráfico 14 - Produção Científica Anual: "Foco no Cliente" 

 

Fonte: SCOPUS 

 

Dentre todas as obras levantadas, optou-se por revisar o conjunto das quinze mais 

citadas e as vinte mais recentes, sendo que foram desconsideradas aquelas que não 
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contribuíam de modo direto para os debates desta pesquisa. 

Por fim, em termos bibliométricos, insta acrescentar que também foram efetuadas 

buscas específicas à base de dados Scopus com a finalidade de enriquecer os 

debates e compreender melhor alguns conceitos e lacunas que surgiram à medida em 

que a pesquisa avançava. 

Embora a bibliometria tenha sido concluído no ano de 2014, ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, algumas complementações foram realizadas, de modo 

que publicações mais recentes, datadas do ano de 2015, também foram consideradas 

para efeitos de atualização. 

 

3.5. LÓGICA BOOLIANA 

Apenas para efeitos de registro, os operadores lógicos utilizados foram o “E” e o “OU”. 

Derivados da lógica booliana, o “OU” é tecnicamente denominado disjunção lógica, 

uma operação utilizada na lógica matemática, e que está relacionada à união de 

conjuntos. O “E” é, igualmente, um operador lógico utilizado em lógica matemática e 

está intimamente relacionado à operação de interseção de conjuntos numéricos 

(SCHMIDT, 1970). 

O termo "lógica booliana" é uma homenagem a George Boole, estudioso matemático 

inglês que introduziu o sistema algébrico através de um pequeno panfleto, The 

Mathematical Analysis of Logic, publicado em 1847 (SCHEINERMAN, 2003). 

 

3.6. CRITÉRIO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

De acordo com Gil (2008), universo da amostra é “um conjunto bem definido de 

elementos que possuem determinadas características”. 

Desse modo, considerando que o objeto desta pesquisa é o estudo da gestão do 

marketing de serviços para empreendedores, a aplicação do instrumento de pesquisa 

tem como público-alvo justamente este último grupo, qual seja, o grupo de pessoas 

com práticas empreendedoras. 
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Em que pese a finalidade e os esforços direcionados para selecionar a melhor amostra 

possível daquilo que seria um legítimo grupo de empreendedores, é de suma 

importância ressaltar que a própria definição do que é ser empreendedor tem 

variâncias e apresenta certa subjetividade, exatamente como defende Silveira et al 

em “Empreendedorismo: a Necessidade de se Aprender a Empreender”: 

O conceito de empreendedorismo é muito subjetivo, todos parecem 
conhecer, mas não conseguem definir realmente o que seja. Essa 
subjetividade pode ser devida às diferentes concepções ainda não 
consolidadas sobre o assunto ou por se tratar de uma novidade, 
principalmente no Brasil, onde o tema se popularizou a partir da década de 
90. 

Por conta dos fatores relacionados acima, optou-se pela autodeclaração, na qual o 

próprio entrevistado se autodeclara empreendedor por acreditar que possui tais 

habilidades, competências, características e a experiência prática inerente a este 

grupo de indivíduos. 

Importa salientar que os entrevistados foram escolhidos em um banco de dados que 

continha 4.062 registros de contato, composto de listas disponibilizadas em rodadas 

de negócios do SEBRAE no Estado do Rio de Janeiro, às empresas participantes, 

além de pessoas que se cadastraram voluntariamente em um projeto pessoal do autor 

que tem por finalidade o compartilhamento de informações sobre empreendedorismo 

e marketing. 

Ademais, na ocasião de preenchimento do formulário de pesquisa, acrescentou-se 

uma introdução textual que tinha por finalidade a orientação sobre o que era a 

atividade empreendedora, conforme conceitos acima descortinados. Somente o 

participante que se enquadrava naquelas características era encorajado a responder 

ao questionário.  

Desse total de registros, aplicou-se o instrumento de pesquisa desenvolvido em um 

grupo de 68 empreendedores, de pequenas e médias empresas, que aceitaram 

contribuir para a presente pesquisa, através de entrevista direta. 

 

3.7. INSTRUMENTO DE PESQUISA 

No desenvolvimento do trabalho, utilizou-se um questionário de pesquisa que objetiva 
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extrair os dados necessários capazes de conferir maior confiabilidade a esta 

investigação e, de outra feita, revelar a aplicabilidade e a necessidade do modelo de 

gestão do marketing de serviços proposto na rotina dos empreendedores brasileiros. 

De acordo com Gil (2008), o questionário pode ser definido do seguinte modo: 

(...) técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. 

Nesse sentido, optou-se pelo desenvolvimento de questões fechadas, que 

apresentam alternativas específicas para seleção, já que havia o interesse de se obter 

maior uniformidade quanto às respostas. 

 

3.7.1. Escala Likert 

A escala de Likert é uma escala psicométrica comumente empregada em pesquisas 

que empregam questionários. Trata-se de um método amplamente utilizado para 

pesquisas de opinião (WUENSCH, 2005). A escala recebeu o nome do seu inventor, 

o psicólogo Rensis Likert (LIKERT, 1932). 

Antes de detalhar o uso da escala neste trabalho, deve-se ter em mente a distinção 

existente entre uma escala de Likert e um item de Likert. De acordo com Wuensch 

(2005), a escala de Likert é a soma das respostas de vários itens do tipo Likert. Como 

o uso destas terminologias pode gerar confusão, optou-se por contabilizar os itens de 

Likert individualmente em sede de análise, lembrando que, neste estudo, um item de 

Likert é simplesmente uma declaração que o entrevistado faz ao avaliar uma 

afirmação específica com critérios subjetivos ou objetivos que tiver em mente. Por fim, 

desejou-se medir o nível de concordância ou discordância quanto à cada uma das 

afirmações e buscou-se a simetria ou o equilíbrio quanto aos itens, havendo um 

número igual de posições positivos e negativos, exatamente como defende Burns & 

Burns (2008). 

O formato padrão utilizado em todo o instrumento de pesquisa foi definido com os 

cinco níveis de Likert a seguir: 
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1 - Concordo totalmente. 

3 - Concordo. 

5 - Indiferente (não concordo, nem discordo). 

7 - Discordo. 

9 - Discordo totalmente. 

 

3.7.1.1. Grau de Concordância  

Obedecendo os preceitos da escala Likert, o grau de concordância foi atribuído aos 

requisitos, com a finalidade de representar o quanto o empreendedor concorda com 

as afirmações validadoras da aplicabilidade e necessidade do modelo de gestão do 

marketing de serviços proposto. Os graus são apresentados através de valores dentro 

de uma escala, de acordo com o padrão descrito a seguir: 

1 - Concordo totalmente. 

3 - Concordo. 

5 - Indiferente (não concordo, nem discordo). 

7 - Discordo. 

9 - Discordo totalmente. 

 

3.7.2. Afirmações e Questionário 

As afirmações foram elaboradas com o intuito de abranger toda a necessidade da 

pesquisa e validar a aplicabilidade e necessidade dos itens apresentados no modelo 

de gestão do marketing de serviços proposto. 
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Quadro 3 - Correspondência entre o Modelo Proposto e o Instrumento de 

Pesquisa 

Critério Requisito Afirmação 

S
a
ti
s
fa

ç
ã
o

 Qualidade 
A qualidade de um serviço ajuda a explicar a satisfação ou a 

insatisfação de um cliente. 

Custo 
O nível de satisfação de um cliente também é influenciado pelo custo 

do serviço. 

Expectativa 
É possível que um cliente se sinta insatisfeito com um serviço prestado 

por uma empresa por conta das suas próprias expectativas prévias. 

R
e
te

n
ç
ã

o
 Lealdade 

A lealdade de um cliente perante uma empresa influencia a sua 

permanência como cliente da organização.  

Compromisso 
O compromisso existente entre um cliente e uma empresa ajuda a 

explicar o tempo de duração da relação entre ambos.  

Confiança 
A confiança que um cliente deposita em uma empresa é essencial 

para determinar se ele continuará sendo cliente ou não. 

T
re

in
a

m
e
n

to
 d

a
 E

q
u

ip
e

 

Política de 

retenção 

A retenção de clientes é diretamente influenciada pelo treinamento e 

orientações que os funcionários receberam. 

Princípios e 

valores da marca 

e da empresa 

Funcionários que conhecem os valores e princípios da empresa em 

que trabalham representam melhor a organização no mercado. 

Aperfeiçoamento 

das habilidades 

interpessoais e 

gestão do 

relacionamento 

Funcionários com maiores habilidades interpessoais e de 

relacionamento tem maior propensão de contribuir com os níveis de 

satisfação do cliente. 

Educação e 

preparo para lidar 

com situações de 

crise 

Ter funcionários bem preparados e com poder para tomar as decisões 

necessárias poderá surtir efeitos positivos quando o relacionamento 

entre um cliente e uma empresa está passando por uma crise. 

Política de 

incentivo à 

performance 

O treinamento dos funcionários deve levar em consideração os 

incentivos que serão oferecidos a eles para que sigam melhorando a 

performance ou o desempenho no trabalho. 
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A
p
ri

m
o
ra

m
e
n
to

 e
 A

n
á
lis

e
 

Níveis de 

satisfação 

Uma organização deve procurar saber se os clientes estão 

satisfeitos e o quanto estão satisfeitos com os seus serviços. 

Taxa de retenção 

Medir a taxa de retenção, ou o tempo de duração do relacionamento 

entre cliente e empresa, pode ajudar a empresa a definir estratégias 

para corrigir erros e melhorar o seu desempenho.  

Indicadores de 

eficácia dos 

programas de 

treinamento 

Saber se os programas de treinamento estão surtindo efeito prático 

é muito importante para qualquer empresa. 

Métricas de 

impacto dos 

programas de 

incentivos 

As empresas que adotam programas de incentivo ao desempenho 

do funcionário devem procurar medir o impacto desses programas 

nos resultados da organização. 

Análise do custo e 

valor do cliente no 

tempo 

Uma companhia que deseja crescer deve analisar, dentre outras 

coisas, o custo e o valor de um cliente ao longo do tempo. 

Melhoria contínua, 

ou ciclo de 

aperfeiçoamento 

Estar sempre em busca de melhoria contínua e aperfeiçoamento é 

uma regra que todas as empresas deveriam seguir. 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.7.3. Validação Científica do Instrumento de Pesquisa 

Como se viu, as afirmações propostas no instrumento de pesquisa guardam relação 

direta com os itens do modelo. Todos os itens estão devidamente embasados em 

publicações científicas: 

 

Quadro 4 - Validação Científica do Instrumento de Pesquisa 

Critério Requisito Bibliografia Balizadora Afirmação 

S
a
ti
s
fa

ç
ã
o

 

Qualidade 

Norton & Kaplan, 1992. 

Rust et al, 2004. 

Wolfinbarger & Gilly, 

2003. 

Cronin et al, 2000. 

A qualidade de um serviço ajuda a explicar 

a satisfação ou a insatisfação de um 

cliente. 

Custo 

Norton & Kaplan, 1992. 

Rust et al, 2004. 

Cronin et al, 2000. 

O nível de satisfação de um cliente 

também é influenciado pelo custo do 

serviço. 

Expectativa 

Zeithaml et al, 1993 e 

1996. 

Thurau & Klee, 1997. 

Rust et al, 1999. 

Coye, 2004. 

É possível que um cliente se sinta 

insatisfeito com um serviço prestado por 

uma empresa por conta das suas próprias 

expectativas prévias. 
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R
e
te

n
ç
ã

o
 

Lealdade 

Yang & Peterson, 2004. 

Beatty et al, 1996. 

Gwinner et al, 1998. 

A lealdade de um cliente perante uma 

empresa influencia a sua permanência 

como cliente da organização.  

Compromisso 

Kelley & Davis, 1994. 

Garbarino & Johnson, 

1999. 

O compromisso existente entre um cliente 

e uma empresa ajuda a explicar o tempo 

de duração da relação entre ambos.  

Confiança 

Garbarino & Johnson, 

1999. 

Fay & Lee, 2015. 

Gwinner, 1998. 

Beatty et al, 1996. 

Coutler & Coutler, 2003. 

A confiança que um cliente deposita em 

uma empresa é essencial para determinar 

se ele continuará sendo cliente ou não. 

T
re

in
a

m
e
n

to
 d

a
 E

q
u

ip
e

 

Política de 

retenção 

Reichheld & Sasser, 

1990. 

A retenção de clientes é diretamente 

influenciada pelo treinamento e 

orientações que os funcionários 

receberam. 

Princípios e 

valores da marca 

e da empresa 

Brannan et al, 2015. 

Funcionários que conhecem os valores e 

princípios da empresa em que trabalham 

representam melhor a organização no 

mercado. 

Aperfeiçoamento 

das habilidades 

interpessoais e 

gestão do 

relacionamento 

Pugh, 2001; Walsh, 2011. 

Choi et al, 2014. 

Beatty et al, 1996. 

Coutler & Coutler, 2003. 

Funcionários com maiores habilidades 

interpessoais e de relacionamento tem 

maior propensão de contribuir com os 

níveis de satisfação do cliente. 

Educação e 

preparo para lidar 

com situações de 

crise 

Mclelland & Foster, 2015. 

Bem-Zur & Yagil, 2005. 

Ter funcionários bem preparados e com 

poder para tomar as decisões necessárias 

poderá surtir efeitos positivos quando o 

relacionamento entre um cliente e uma 

empresa está passando por uma crise. 

Política de 

incentivo à 

performance 

Reichheld & Sasser, 

1990.  

Demirbag, 2006. 

O treinamento dos funcionários deve levar 

em consideração os incentivos que serão 

oferecidos a eles para que sigam 

melhorando a performance ou o 

desempenho no trabalho. 
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A
p

ri
m

o
ra

m
e
n

to
 e

 A
n

á
lis

e
 

Níveis de satisfação 
Griffin & Page, 1996. 

Bolton, 1998. 

Uma organização deve procurar saber se os clientes 

estão satisfeitos e o quanto estão satisfeitos com os 

seus serviços. 

Taxa de retenção 
Reichheld & Sasser, 1990.  

Bolton, 1998. 

Medir a taxa de retenção, ou o tempo de duração do 

relacionamento entre cliente e empresa, pode ajudar 

a empresa a definir estratégias para corrigir erros e 

melhorar o seu desempenho.  

Indicadores de 

eficácia dos 

programas de 

treinamento 

Pugh, 2001. 

Walsh, 2011. 

Choi et al, 2014. 

Beatty et al, 1996. 

Coutler & Coutler, 2003. 

Mclelland & Foster, 2015. 

Bem-Zur & Yagil, 2005. 

Brannan et al, 2015. 

Saber se os programas de treinamento estão surtindo 

efeito prático é muito importante para qualquer 

empresa. 

Métricas de impacto 

dos programas de 

incentivos 

Reichheld & Sasser, 1990. 

As empresas que adotam programas de incentivo ao 

desempenho do funcionário devem procurar medir o 

impacto desses programas nos resultados da 

organização. 

Análise do custo e 

valor do cliente no 

tempo 

Rust et al, 2004. 
Uma companhia que deseja crescer deve analisar, 

dentre outras coisas, o custo e o valor de um cliente 

ao longo do tempo. 

Melhoria contínua, 

ou ciclo de 

aperfeiçoamento 

Liau et al, 2002. 

Tax et al, 1998 

Estar sempre em busca de melhoria contínua e 

aperfeiçoamento é uma regra que todas as empresas 

deveriam seguir. 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.8. TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados coletados através do instrumento de pesquisa foram confrontados, 

comparando-se o nível de concordância, ou não, quanto às afirmações sustentadas 

pelo referencial teórico, frente à análise feita pelos empreendedores. 

Com a interpretação dos dados, buscou-se evidenciar o alinhamento da 

fundamentação científica, quanto às reais necessidades do público empreendedor, 

bem como quanto a usabilidade do modelo proposto. 

Por conta das características apresentadas anteriormente quanto aos dados 

coletados, trata-se de um teste não paramétrico que obedece a uma escala ordinal e 

não se deve assumir que são baseados em uma distribuição normal. 

Sobre a estatística não-paramétrica, é importante frisar que a mesma foca na 

obtenção da ordem ou do ranqueamento, através do uso de uma pontuação, e não na 
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associação de valores numéricos artificiais a determinados dados. A estatística não 

paramétrica fornece ferramentas de análise válidas para os escores subjetivos 

atribuídos pelos participantes em uma escala ordinal. 

Nesse diapasão, as vantagens da estatística não paramétrica foram resumidas por 

SIEGEL e CASTELLAN (1988) do seguinte modo: 

1) Se o tamanho da amostra é muito pequeno, pode não haver alternativa à 
utilização de um teste estatístico não-paramétrico, a menos que a natureza 
da distribuição da população seja conhecida com exatidão; 

2) A estatística não-paramétrica normalmente faz menos suposições sobre 
os dados e pode ser mais relevante para uma determinada situação e 
investigação; 

3) A estatística não-paramétrica está disponível para analisar os dados 
dispostos em ranques, bem como dados que aparentemente são escores 
numéricos com força de ranques. 

Assim sendo, os dados coletados por meio das entrevistas e aplicação do instrumento 

de pesquisa foram tratados de modo a gerar gráficos, com base na coleta de dados 

da escala Likert.  

Em seguida correlacionou-se os dados e gráficos obtidos com o referencial teórico 

que serviu de base para a criação do modelo de gestão do marketing de serviços 

proposto, de modo a averiguar o alinhamento da base teórica com o conhecimento 

prático do grupo de empreendedores entrevistados.  

O tratamento de dados numéricos e respectiva criação de gráficos (elementos 

quantitativos), combinado com o confronto com as bases teóricas (elementos 

qualitativos) sustenta a característica quali-quanti da pesquisa em tela, conforme 

mencionado no item 3.3. 
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4. MODELO PROPOSTO 

4.1. FUNDAMENTAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

A revisão bibliográfica do presente indicou a existência de um debate de grandes 

proporções e que ainda tem movimentado a comunidade científica ao redor do tema, 

de modo que, uma vez que a filosofia do foco no cliente resta devidamente sustentada 

pela academia, passa-se a explorar o tema de modo a destrinchar os critérios 

presentes dentro desta grande diretriz. São eles: 

 Satisfação do cliente; 

 Retenção do cliente; 

 Treinamento da Equipe; e 

 Análise e Aperfeiçoamento. 

O Quadro 5 a seguir nos revela a sustentação teórica dada a cada um dos quatro 

critérios, apontando os autores que abordam e defendem a existência de cada um dos 

itens. 

  

Quadro 5 - Critérios e Autores 

Critério Alguns Autores Relacionados 

Satisfação do cliente 

Norton & Kaplan, 1992. 

Bolton, 1998. 

Reichheld & Sasser, 1990. 

Rust et al, 2004. 

Samson & Terziovski, 1999. 
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Retenção do Cliente 

Bolton, 1998. 

Reichheld & Sasser, 1990. 

Dam & Velden, 2015. 

Wolfinbarger & Gilly, 2003. 

Yang & Peterson, 2004. 

Treinamento da Equipe 

Brannan et al, 2015. 

Mclelland & Foster, 2015. 

Bem-Zur & Yagil, 2005. 

Reichheld & Sasser, 1990. 

Demirbag, 2006. 

Análise e Aperfeiçoamento 

Norton & Kaplan, 1992. 

Rust et al, 2004. 

Reichheld & Sasser, 1990. 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2. CRITÉRIOS E REQUISITOS DO MODELO PROPOSTO 

4.2.1. Critério – Satisfação do Cliente 

Quando analisada a aplicabilidade das 4 categorias (tempo, qualidade, performance 

e custo) presentes dentro da perspectiva do cliente do Balanced Scorecard de Norton 

& Kaplan (1992), notou-se que tempo e performance se confundem à ideia de 

qualidade, quando se está diante de hipótese de prestação de serviços. 

Nesse caso, tem-se como requisitos da satisfação do cliente dois critérios muito 

debatidos em sede acadêmica: o custo e a qualidade. 

A correlação entre satisfação e resultados também foi trabalhada por Rust et al (2004), 

que parecem concordar com a perspectiva de Norton & Kaplan (1992) no sentido de 

que a satisfação é capaz de explicar muito sobre os resultados de uma organização. 

Na mesma esteira estão, Wolfinbarger & Gilly (2003), que veem a qualidade como 
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uma diretriz. 

O modelo estaria incompleto se a satisfação do cliente somente fosse composta ou 

determinada por uma conjugação entre qualidade e custo do serviço. Essas parecem 

ser variáveis mais apropriadas para a visão do prestador de serviços e que, até o 

momento, não leva em consideração a percepção dos clientes sobre o que é 

qualidade do serviço e a sua relação com a satisfação. 

Como demonstraram Cronin et al (2000), o valor de um serviço é largamente definido 

pela percepção que os clientes têm sobre a qualidade, de modo que os consumidores 

de serviços dão maior importância à qualidade do que aos custos associados à 

aquisição. 

Essa importante observação não permite concluir o modelo com apenas os dois 

requisitos citados, sendo essencial incluir mais um importante elemento: a expectativa 

do cliente (Zeithaml et al, 1993 e 1996; Thurau & Klee, 1997; e Rust et al, 1999).  

As expectativas e as crenças dos clientes sobre eventos futuros influenciam a 

satisfação e a qualidade global do serviço oferecido (Coye, 2004), de modo que as 

empresas deveriam examinar o impacto da qualidade dos seus serviços nas intenções 

comportamentais de seus clientes (Zeithaml et al, 1996).  

Tudo isso deixa transparecer a ideia de que a expectativa prévia do cliente quanto à 

qualidade e quanto ao valor de um serviço influencia a sua avaliação sobre o mesmo, 

mas a expectativa após o serviço também é influenciada pelo que ocorreu ao longo 

do processo, o que nos permite concluir que os três requisitos se influenciam 

mutuamente. 

Em termos de representação, tem-se o seguinte modelo de representação da 

satisfação e seus requisitos: 
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Figura 1 - Requisitos da Satisfação do Cliente 

 

Fonte: Elaboração própria 

4.2.2. Critério – Retenção do Cliente 

Reichheld & Sasser (1990) apresentam as bases do estudo da retenção como se viu 

em sede de revisão bibliográfica, defendendo a lógica de que os clientes de longo 

prazo são uma fonte vital de rentabilidade para qualquer empresa, já que compram 

mais a cada ano, têm custos reduzidos e fornecem publicidade gratuita, através do 

marketing boca-a-boca. 

Embora ofereça uma interpretação diferenciada da relação entre satisfação e 

retenção, Bolton (1998) também acentua a importância de se manter as taxas de 

retenção sob controle, pois podem ter um efeito dramático sobre os lucros de uma 

empresa, porque o custo de manter um cliente atual é menor que o custo de aquisição 

de um novo cliente. 

Recentemente, Dam & Velden (2015), reforçaram a importância da retenção, como 

elemento importante no ciclo da gestão do relacionamento com o cliente. Wolfinbarger 

& Gilly (2003), também conectam retenção do cliente à premissa de foco no cliente. 

No que se refere aos requisitos da retenção dos clientes, deve-se evitar tratar do 

relacionamento com o cliente, conforme sugestão de Dam & Velden (2015), optando 

não por ignorar o fator relacionamento, mas por desmembrá-lo. 

A lealdade é trabalhada por diversos autores, como Yang & Peterson (2004), que a 

consideram como elemento integrante da ideia de retenção. Ela não deve ser 
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confundida com a simples métrica de tempo de duração da relação ou frequência de 

compras, mas representar as atitudes dos clientes frente à marca e à companhia 

(PRENTICE, 2014). Uma boa métrica seriam os índices ou taxas de recomendação, 

propostos por Reichheld (2003). A lealdade também é referenciada por Beatty et al 

(1996) e Gwinner et al (1998). 

O compromisso do cliente é um fator decisivo na relação cliente-organização, 

exercendo influência direta na intenção do cliente em ficar ou romper com a empresa 

(KELLEY & DAVIS, 1994). 

Por fim, outro requisito que merece ser referenciado é a confiança, citada por muitos 

pesquisadores (GARBARINO & JOHNSON, 1999; FAY & LEE, 2015; GWINNER, 

1998; BEATTY et al, 1996; e COUTLER & COUTLER, 2003) que a incluíram como 

elemento relacional e psicológico capaz de influenciar decisões futuras de compra. 

De modo a explicitar melhor as definições de “confiança” e “compromisso”, resgatou-

se a conceituação de Garbarino & Johnson (1999), que definem “confiança” como a 

inclinação do cliente em acreditar na qualidade e na confiabilidade do serviço 

oferecido pela organização, que é influenciada por diversos componentes da 

experiência do serviço. De outro lado, o termo “compromisso” é descrito como um 

vínculo psicológico do cliente com a organização, lealdade, identificação ou orgulho 

em ser cliente daquela empresa. 

Desse modo, é possível encontrar na lealdade, no compromisso e na confiança, a 

tríade da retenção, de modo que se obtive a seguinte representação: 

Figura 2 - Requisitos da Retenção dos Clientes 
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Fonte: Elaboração própria 

4.2.3. Critério – Treinamento da Equipe 

Ao concluir que a satisfação e a retenção são critérios da filosofia do foco no cliente, 

outro critério se faz notar: o treinamento da equipe. Em serviços, as interações 

interpessoais muitas vezes dão o tom da relação e determinam o seu futuro. 

A gestão do marketing de serviços passa pelo esforço que a organização deverá fazer 

para alcançar bons níveis de satisfação e retenção de clientes, o que necessariamente 

passa pela educação de todos os funcionários a respeito da linha da vida de valor de 

um cliente, dos métodos empregados na análise de perdas de clientes (REICHHELD 

& SASSER, 1990), além dos valores e princípios ao redor da marca, para que os 

funcionários se sintam estimulados a internalizar determinados significados de 

identidade da organização que representam (BRANNAN et al, 2015). 

Sob outro prisma, a educação dos colaboradores também deve levar em conta os 

quesitos emocionais que impactam a satisfação dos clientes, considerando a teoria 

do contágio emocional tratada por Pugh (2001), já que as características do 

funcionário e os fatores situacionais são importantes determinantes para as emoções 

expostas e respostas do cliente. 

Por conta da elevada influência que os elementos emocionais têm na avaliação da 

satisfação do cliente, programas de aperfeiçoamento das habilidades interpessoais e 

gestão do relacionamento devem ser desenvolvidos com a finalidade de estimular um 

ambiente organizacional de atitude positiva e amizade (WALSH, 2011; CHOI et al, 

2014; e COUTLER & COUTLER, 2003). 

Ainda no que se refere ao treinamento da equipe, mister se faz acrescentar a 

necessidade de educação e preparo para lidar com situações de crise, como no caso 

em que um cliente se sente injustiçado pelo tratamento especial dado a outro cliente 

de (MCLELLAND & FOSTER, 2015), no caso de enfrentamento, cujos efeitos devem 

ser mitigados ao máximo, tanto para o colaborador, quanto para o cliente, o que pode 

ser feito com delegação de maiores responsabilidades e autonomia para tomada de 

decisões às equipes da linha de frente (BEM-ZUR & YAGIL, 2005). 

Por fim, com a finalidade de melhorar a performance das equipes que lidam 
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diretamente com os clientes, deve-se atrelar programas de incentivos à política de 

treinamento, para que o colaborador tenha a exata noção do que precisa fazer para 

obter ganhos extras de diversas naturezas. 

Os citados programas foram sugeridos por Reichheld & Sasser (1990), referindo-se à 

conexão entre os incentivos e as taxas de retenção, e por Demirbag (2006), para quem 

as empresas deveriam desenvolver sistemas formais de reconhecimento e 

recompensa em seus programas de treinamento, de modo a incentivar o envolvimento 

e a participação dos trabalhadores, além de apoiar o trabalho em equipe e fornecer 

feedback aos empregados.  

Desse modo, o critério que foi denominado de “Treinamento da Equipe” teria os 

seguintes requisitos: 

 Política de retenção (REICHHELD & SASSER, 1990). 

 Princípios e valores da marca e da empresa (BRANNAN et al, 2015). 

 Aperfeiçoamento das habilidades interpessoais e gestão do 

relacionamento (PUGH, 2001; WALSH, 2011; CHOI et al, 2014; 

BEATTY et al, 1996; e COUTLER & COUTLER, 2003). 

 Educação e preparo para lidar com situações de crise (MCLELLAND 

& FOSTER, 2015; e BEM-ZUR & YAGIL, 2005). 

 Política de incentivo à performance (REICHHELD & SASSER, 1990; 

e DEMIRBAG, 2006). 

Em sede de representação, tem-se a Figura 3: 
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Figura 3 - Treinamento da Equipe e seus requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2.4. Critério – Aprimoramento e Análise 

O modelo de gestão do marketing de serviços não estaria completo sem um sistema 

que fosse capaz de acompanhar a evolução dos indicadores de performance 

(NORTON & KAPLAN, 1992) e consequentes impactos nos resultados (RUST et al, 

2004). 

Desse modo, observou-se os seguintes requisitos para análise e aprimoramento do 

modelo proposto: 

 Níveis de satisfação, como métrica aceita por parcela significativa 

das empresas para medir o sucesso organizacional (GRIFFIN & 

PAGE, 1996; BOLTON, 1998). 

 Taxa de retenção, conforme proposto por Reichheld & Sasser (1990) 
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e Bolton (1998). 

 Indicadores de eficácia dos programas de treinamento nos seus 

diversos campos de atuação. 

 Métricas de impacto dos programas de incentivos (REICHHELD & 

SASSER, 1990). 

 Análise do custo e valor do cliente no tempo (RUST, 2004). 

 Melhoria contínua, ou ciclo de aperfeiçoamento (LIAU et al, 2002; e 

TAX et al, 1998).  
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Figura 4 - Aprimoramento e Análise e seus requisitos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3. RELAÇÃO ENTRE OS CRITÉRIOS  

A relação entre satisfação e retenção é muito debatida na academia. Alguns 

estudiosos apontam o relacionamento com o cliente como o elemento intermediador 

ou segmentador entre os dois citados critérios da satisfação (HENNIG-THURAU & 

KLEE, 1997; GARBARINO & JOHNSON, 1999). 

De outro lado, considera-se que lealdade é premissa para um relacionamento 

duradouro entre cliente e empresa (YANG & PETERSON, 2004), de modo que ela 

ajuda a explicar a relação entre a satisfação e a retenção, cuja existência também é 

aceita e citada por Bolton (1998) à medida em que as organizações de serviços devem 

ser proativas e aprender com os clientes antes que eles desertam, por entender seus 

níveis de satisfação atuais.  

Outros autores como Rust & Zahorik (1993) buscam a conciliação entre os conceitos 
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da retenção e da satisfação, revelando que as taxas de retenção são impulsionadas 

pela satisfação do cliente. 

Com base nas múltiplas posições e conceitos a respeito da relação entre retenção e 

satisfação do cliente, entendeu-se que a mesma é dimensional, de modo que a 

satisfação é capaz de influenciar a retenção, mas que as estratégias de retenção 

também são capazes de impactar os níveis de satisfação.  

Por isso, utiliza-se uma seta dupla para representar esta relação entre o critério da 

satisfação e o critério da retenção, como representado na Figura 5 a seguir. 

De outro lado, tanto o critério do treinamento da equipe, quanto o critério da análise e 

aperfeiçoamento são catalisadores da relação entre retenção e satisfação, como 

apontado pela revisão bibliográfica. Eles nunca são vistos de modo isolado, mas o 

seu tratamento influencia diretamente os níveis de satisfação e as taxas de retenção 

das organizações. 
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Figura 5 - Relação entre Satisfação e Retenção de Clientes 

 
Fonte: Elaboração própria 

A compreensão do modelo de gestão do marketing de serviços proposto, 

considerando todos os seus critérios e requisitos e a relação este critérios restou 

assim representada: 
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Figura 6 - Modelo de Gestão do Marketing de Serviços com todos os seus 

critérios e requisitos 

Fonte: Elaboração própria 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Passando à análise dos dados coletados por meio das entrevistas e da aplicação do 

instrumento de pesquisa, foi possível construir um gráfico de barras para cada um dos 

critérios descortinados ao longo da criação do modelo. Isto permitiu, dentre outras 

coisas, uma análise mais detida sobre o grau de alinhamento entre o que a ciência 

defende e o posicionamento do empreendedor brasileiro a respeito de cada uma 

destas questões. 

De um modo geral, o entendimento dos 68 empreendedores entrevistados, mostrou-

se muito alinhado à literatura científica considerada em sede de revisão bibliográfica. 

Desse modo, todos os critérios e requisitos do modelo de gestão do marketing de 

serviços proposto foram testados e aprovados pela absoluta maioria dos indivíduos. 

A seguir, analisou-se estes resultados considerando cada um dos requisitos. 

 

5.1. Critério da Satisfação 

5.1.1. Requisito da Qualidade 

Quando instigados a informar a seu grau de concordância quanto à relação existente 

entre a qualidade de um serviço e a satisfação de um cliente, a maioria absoluta dos 

empreendedores demonstrou a sua concordância quanto a esta ligação.  

Este entendimento por parte dos empreendedores brasileiros está alinhado às bases 

teóricas estudadas, sendo que as proporções captadas pela pesquisa podem ser 

representadas do seguinte modo, no Gráfico 15: 
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Gráfico 15 - Grau de Concordância - Requisito da Qualidade 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como se vê, apenas um empreendedor, em um universo de 68 respondentes, 

mostrou-se indiferente, o que não significa que discorda desta premissa. 

 

5.1.2. Requisito do Custo 

No que se refere à relação entre satisfação do cliente e o custo do serviço, como era 

de se esperar, o grau de concordância se mostrou um pouco mais dividido, já que 

cerca de 16% dos respondentes discordaram da existência desta relação, enquanto, 

4,4% se restou indiferente.  

Estes dados deixam transparecer que esta não é uma questão unânime entre os 

empreendedores brasileiros, havendo quem acredite que custo e satisfação não 

guarda uma relação tão linear quanto defendido em algumas pesquisas revisadas. 

Alguns empreendedores revelaram discordar desta relação, pelo fato de acreditarem 

que a prestação de um determinado serviço pode apresentar elementos capazes de 

agregar tanto valor que o efeito do custo na satisfação global do cliente termina sendo 

mitigado. 
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A proporção, restou assim demonstrada, no Gráfico 16: 

Gráfico 16 - Grau de Concordância - Requisito do Custo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.1.3. Requisito da Expectativa 

Quanto ao grau de concordância entre a expectativa do cliente e a sua conexão com 

a satisfação sobre o serviço prestado, identificou-se um alinhamento quase que total 

com as premissas teóricas, sendo que apenas um entrevistado discordou desta 

relação, enquanto quatro se mostraram indiferentes. 

Ao que se vê, mais de 92% dos entrevistados concordaram com o fato de que um 

cliente pode terminar insatisfeito com um serviço prestado por uma empresa por conta 

das suas expectativas prévias. 

Em outros termos, a prática empreendedora tem revelado que os desejos anteriores 

à contratação de um serviço têm muita predisposição para influenciar os desfechos 

desta mesma prestação e, por isso, merece a devida atenção do empreendedor 

brasileiro. 

O gráfico de barras que representa esta inclinação restou assim representado, no 
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Gráfico 17: 

Gráfico 17 - Grau de Concordância – Requisito da Expectativa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.2. Critério da Retenção 

5.2.1. Requisito da Lealdade 

Como visto em sede da revisão bibliográfica que fundamentou o modelo de gestão do 

marketing de serviços proposto, a lealdade do cliente ficou alocada como um requisito 

da retenção. 

Ocorre que o grau de concordância do empreendedor brasileiro com esta conexão 

entre lealdade e retenção se mostrou um pouco dividida. Em que pese a grande 

maioria (mais de 90%) ter concordado, ou concordado totalmente, com esta premissa, 

aqueles que discordaram fizeram questão de apresentar as suas justificativas por 

escrito. 

Segundo um dos entrevistados: um cliente tem um limite de lealdade, ele não seguirá 

sendo cliente se algum momento sentir que não está sendo bem atendido, ou que não 

tem as suas expectativas atendidas. 
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Da mesma maneira, outro empreendedor justificou a sua posição, ponderando que: 

Isso depende muito do perfil do consumidor. Mesmo estando equivocado, 
quando num eventual conflito de seu interesse, sua lealdade termina. Ex. A 
empresa fornece um produto ou um serviço dentro da necessidade do cliente. 
Se algo acontece, não por falha da empresa ou seu representante, produto 
ou serviço, mas que não atinja sua expectativa, ele tende a atribuir a sua 
frustração ao prestador. 

Outro, defendeu acreditar que cada cliente é de um jeito diferente, quando alguns se 

satisfazem pela qualidade do trabalho, outros vão pelo preço que pagaram. 

Um pouco mais equilibrado em suas respostas, o Gráfico 18 representa a distribuição 

destas opiniões:  

 

Gráfico 18 - Grau de Concordância – Requisito da Lealdade 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.2.2. Requisito do Compromisso 

Outro requisito avaliado, foi o grau de concordância do empreendedor brasileiro 

quanto à ligação entre o tempo de duração da relação entre um cliente e uma 

empresa, e o compromisso existente entre eles. 

Como visto, pesquisas sugerem que este compromisso é um dos principais elementos 
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justificadores da retenção, ou seja, quanto maior o compromisso existente entre as 

partes, maior tende a ser o tempo de duração desta relação. 

Quanto a este requisito, apenas dois entrevistados demonstraram discordar, enquanto 

mais de 93% concordava, ou concordava totalmente, e cerca de 4% se mostrava 

indiferente. 

O Gráfico 19 expressa esta variação: 

Gráfico 19 - Grau de Concordância – Requisito do Compromisso 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.2.3. Requisito da Confiança 

Por fim, o último requisito analisado, que se conectava com o critério da retenção, foi 

o requisito da confiança. 

Quando o empreendedor brasileiro foi inquerido sobre se concordava com o fato de 

que a confiança que um cliente deposita em uma empresa é essencial para determinar 

se ele continuará sendo cliente ou não, mais de 60% demonstrou concordância total, 

enquanto cerca de 34% concordava. Juntos, estes grupos somaram 94% das 

respostas. 
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Mais uma vez, vislumbrou-se um total alinhamento entre as noções e a racionalidade 

do empreendedor brasileiro, e o que os estudos científicos já defendiam. 

Por hora, também é importante ressaltar que este grupo considera a confiança do 

cliente um dos principais elementos de sucesso de uma empresa, que deve ser 

perseguido para que a organização alcance prosperidade. 

Apenas três respondentes discordaram desta premissa, enquanto um se mostrou 

indiferente. 

O Gráfico 20 expressa esta distribuição de concordância:  

 

Gráfico 20 - Grau de Concordância – Requisito da Confiança 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3. Critério do Treinamento da Equipe 

5.3.1. Requisito da Política de Retenção 

O critério do treinamento da equipe, como se viu, mostrou-se como um verdadeiro 
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sustentáculo capaz de suportar a melhoria dos demais critérios e requisitos do modelo 

de gestão do marketing de serviços proposto. 

Neste diapasão, a política de retenção como elemento do treinamento, tem como 

finalidade patrocinar o aperfeiçoamento do critério da retenção que afigura como uma 

das bases do modelo. 

Ao questionar os empreendedores brasileiros sobre esta premissa, cerca de 61% 

concordaram, e 25% concordaram totalmente, o que demonstra que estão de acordo 

com o fato de que a retenção de clientes termina sendo influenciada pelo treinamento 

e pelas orientações que os funcionários receberam previamente. 

Apenas 3 entrevistados discordaram, enquanto 6 demonstraram indiferença. Juntos, 

estes grupos somaram cerca de 14% das respostas. 

O Gráfico 21 revela esta distribuição:  

 

Gráfico 21 - Grau de Concordância – Requisito da Política de Retenção 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Um dos entrevistados, formalizou a sua posição defendendo o seguinte ponto de vista: 

Acredito que a retenção de clientes varia de acordo com o tipo de negócio, 
por exemplo, uma loja varejista de vestuário de grande porte, onde os clientes 
têm liberdade para escolherem suas peças e irem direto ao caixa não 
permanecem como clientes devido diretamente ao atendimento, mas são fiéis 
à marca, já uma pequena loja com 3 ou 5 colaboradores dependerá mais do 
bom atendimento e treinamento para que seus clientes voltem! 

Esta oportuna diferenciação entre os muitos tipos de serviços prestados, registrada 

no entendimento de um dos empreendedores entrevistados, é muito importante e não 

deixa de se alinhar aos preceitos científicos revisados.  

De fato, grande parte das pesquisas analisadas, deixava clara a sua aplicabilidade 

restrita somente a alguns grupos de negócios, sugerindo maiores pesquisas em outros 

nichos, dada a variedade do universo de serviços existentes. 

 

5.3.2. Requisito dos Princípios e Valores da Marca e da Empresa 

Em seguida, ainda no que se refere ao critério do treinamento da equipe, analisou-se 

o elo que une este critério aos princípios e valores da marca e da empresa.  

Especificamente, questionou-se se eles concordavam com a ideia de que funcionários 

que conhecem os valores e princípios da empresa teriam maior propensão a melhor 

trabalhar e representar a organização no mercado. 

Os números obtidos não foram dissonantes da doutrina do marketing de serviços com 

foco no cliente, o que também significa que suportam esta premissa no modelo criado. 

Desta feita, cerca de 59% dos entrevistados concordou plenamente e cerca de 36% 

apenas concordou. 

Somente um empreendedor discordou, sem justificar a sua resposta, ao passo que 

outros dois se mostraram indiferentes.  

A distribuição restou assim representada, conforme o Gráfico 22: 



109 

 

Gráfico 22 - Grau de Concordância – Requisito dos Princípios e valores da marca 

e da empresa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3.3. Requisito do Aperfeiçoamento das Habilidades Interpessoais 

e Gestão do Relacionamento  

O terceiro requisito do critério do treinamento da equipe foi o aperfeiçoamento das 

habilidades interpessoais e gestão do relacionamento. 

Muitos estudos indicavam as habilidades interpessoais dos colaboradores que lidam 

diretamente com o cliente como um dos elementos precípuos da sua satisfação global 

quanto à um serviço prestado. 

Foi exatamente por concordar com estes estudos e com as suas sólidas bases 

argumentativas, que se optou por incluir este item como requisito de um critério que 

tem por finalidade suportar a melhoria de todos os demais. 

Assim sendo, em sede de entrevista aos empreendedores, descobriu-se que não 

havia muita restrição neste sentido, como era de se esperar. 
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Assim, mais de 92% dos entrevistados concordou (40,63%), ou concordou totalmente 

(51,56%), com a afirmação de que funcionários com maiores habilidades 

interpessoais e de relacionamento têm maior propensão de contribuir com os níveis 

de satisfação do cliente. Apenas três entrevistados se mostraram indiferentes e dois 

discordaram desta afirmação. 

A representação ficou assim, conforme Gráfico 23: 

 

Gráfico 23 - Grau de Concordância – Requisito do Aperfeiçoamento das 

habilidades interpessoais e gestão do relacionamento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3.4. Requisito da Educação e Preparo para Lidar com Situações de 

Crise 

A afirmação de que ter funcionários bem preparados e com poder para tomar as 

decisões necessárias poderá surtir efeitos positivos quando o relacionamento entre 

um cliente e uma empresa está passando por uma crise, não recebeu nenhum voto 

de discordância. 
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Apenas três entrevistados se mostraram indiferentes, enquanto mais de 95% 

concordava (45,31%) ou concordava totalmente (50%) com esta afirmação. 

Trata-se de mais um requisito do modelo que se alinha ao entendimento do 

empreendedor brasileiro sobre o tema. 

Convém destacar a opinião registrada de um dos entrevistados: 

Na verdade eu concordo e discordo, se a empresa não estivesse em crise 
concordaria plenamente, mas com a empresa em crise teria um cuidado a 
mais, mesmo com os funcionários bem preparados, porque vão ser os 
clientes que vão reerguer a empresa, então os funcionários deveriam ter um 
treinamento especial para o momento da crise. 

Esta posição, embora aparentemente indecisa, reforça a ideia da necessidade de se 

trabalhar na capacitação dos funcionários e na delegação de poder, para que eles 

saibam atuar nos momentos de crise, contornando as mais delicadas situações. 

O gráfico de barras (Gráfico 24) ficou assim delineado: 

 

Gráfico 24 - Grau de Concordância – Requisito da Educação e preparo para 

lidar com situações de crise 

 

Fonte: Elaboração própria 
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5.3.5. Requisito da Política de Incentivo à Performance 

O último requisito do critério do treinamento da equipe foi a capacitação da mesma 

quanto à política de incentivo a performance. 

A afirmação de que o treinamento dos funcionários deve levar em consideração os 

incentivos que serão oferecidos a eles para que sigam melhorando a performance ou 

o desempenho no trabalho recebeu a concordância de cerca de 86% dos 

entrevistados, sendo que 50% concordaram e 35,94% concordaram totalmente. 

Seis entrevistados (pouco mais de 9% do total) registraram indiferença e outros três 

discordaram. Ao final, estes grupos representavam cerca de 14% do total. 

Um dos empreendedores justificou a sua posição revelando que não vê que uma coisa 

esteja condicionada a outra, enquanto o outro expressou a sua opinião sobre o tema, 

deixando registrado que: 

Quando falamos de incentivos, isso deve se limitar ao fato de ficar claro pro 
funcionário que esse treinamento irá acrescentar em sua vida profissional. É 
claro que levar em consideração um bom ambiente, um treinador bem 
preparado e tudo mais é relevante. 

O gráfico de barras (Gráfico 25) obtido foi o seguinte: 
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Gráfico 25 - Grau de Concordância – Requisito da Política de incentivo à 

performance 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.4. Critério do Aprimoramento e Análise  

5.4.1. Requisito dos Níveis de Satisfação 

Por fim, quanto ao quarto e último critério do modelo, analisou-se os níveis de 

satisfação como requisito do critério do aprimoramento e análise. 

Houve unanimidade quanto à afirmação de que uma organização deve procurar saber 

se os clientes estão satisfeitos e o quanto estão satisfeitos como os seus serviços. 

Cerca de 73% dos empreendedores concordou totalmente com esta afirmação, e 

outros 27% apenas concordaram. 

De todos os requisitos, poucos foram aqueles tão incontestes, o que deixa 

transparecer que o empreendedor brasileiro não tem dúvidas quanto à importância de 

se medir e trabalhar os níveis de satisfação dos clientes. O resultado foi representado 

no Gráfico 26: 
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Gráfico 26 - Grau de Concordância – Requisito dos Níveis de satisfação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.4.2. Requisito da Taxa de Retenção 

A afirmação de que medir a taxa de retenção, ou o tempo de duração do 

relacionamento entre cliente e empresa, pode ajudar a empresa a definir estratégias 

para corrigir erros e melhorar o seu desempenho não contou com a mesma 

unanimidade que o requisito anterior. 

Em que pese a concordância e a concordância total terem superado 88%, quatro 

pessoas se mostraram indiferentes, duas discordaram e uma discordou totalmente. 

Mister lembrar que a retenção é vista por alguns estudiosos como uma disciplina 

quase que independente quanto à satisfação. Outros, por outro lado, não aceitam esta 

autonomia.  

Se há divergências inclusive em sede científica, não se pode deixar de ver esta 

divergência também na compreensão dos empreendedores.  

Assim senso, o Gráfico 27 ficou assim:   
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Gráfico 27 - Grau de Concordância – Requisito da Taxa de retenção 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.4.3. Requisito dos Indicadores de Eficácia dos Programas de 

Treinamento 

Como visto, a eficácia dos programas de treinamentos precisa se medida, sob pena 

de inexistir parâmetros de alinhamento, ou mesmo de mensuração da sua efetividade 

prática. 

Nova unanimidade foi encontrada diante da afirmação de que saber se os programas 

de treinamento estão surtindo efeito prático é muito importante para qualquer 

empresa. 

Cerca de 60% dos empreendedores entrevistados concordou totalmente, enquanto 

40% apenas concordou com esta afirmação. 

Não houve nenhum registro de votos de indiferença, tampouco discordância. 

O Gráfico 28 retrata esta unanimidade: 
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Gráfico 28 - Grau de Concordância – Requisito dos Indicadores de eficácia dos 

programas de treinamento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.4.4. Requisito das Métricas de Impacto dos Programas de 

Incentivos 

Embora à política de incentivo à performance tenha encontrado alguma divergência 

quando alocada como requisito do critério de treinamento da equipe, quando 

conectada ao critério de aprimoramento e análise, o resultado foi significativamente 

menos controverso, sendo que apenas um entrevistado discordou. 

Como resultado final, a maioria dos entrevistados concordou com a afirmação de que 

as empresas que adotam programas de incentivo ao desempenho do funcionário 

devem procurar medir o impacto desses programas nos resultados da organização.  

Este resultado permitiu a criação do Gráfico 29 a seguir, com cerca de 59% de 

concordância total e 40% de concordância simples: 
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Gráfico 29 - Grau de Concordância – Requisito das Métricas de impacto dos 

programas de incentivos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.4.5. Requisito da Análise do Custo e Valor do Cliente no Tempo 

Com apenas dois registros de discordância e um de indiferença, também há 

alinhamento entre a opinião da maioria dos empreendedores com o que as 

publicações científicas defendem. 

O modelo de gestão do marketing de serviços restou novamente reforçado no que 

tange à conexão entre o requisito da análise do custo e valor do cliente no tempo, e o 

critério do aprimoramento e análise. 

Corrobora esta tese o fato de que mais de 95% dos entrevistados terem concordado 

com a afirmação de que uma companhia que deseja crescer deve analisar, dentre 

outras coisas, o custo e o valor de um cliente ao longo do tempo. 

O Gráfico 30 representa este resultado: 
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Gráfico 30 - Grau de Concordância – Requisito da Análise do custo e valor do 

cliente no tempo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.4.6. Requisito da Melhoria contínua, ou ciclo de aperfeiçoamento 

Por fim, o último requisito do critério do aprimoramento e análise testado foi o da 

melhoria contínua, ou ciclo de aperfeiçoamento. 

A afirmação de que estar sempre em busca de melhoria contínua e aperfeiçoamento 

é uma regra que todas as empresas deveriam seguir obteve apenas uma resposta de 

indiferença, enquanto nenhuma discordância foi registrada. 

Neste sentido, 98,42% dos respondentes concordaram com esta afirmação, sendo 

que 79,37% concordaram totalmente e 19,05% apenas concordaram. 

Ainda no que se refere a este requisito, é oportuno registrar que um dos entrevistados, 

por ocasião da conclusão do questionário, manifestou a seguinte opinião: 

A prestação de serviço de fato é uma arte. O cliente gosta de ser paparicado 
mas não bajulado......Afinal vendemos sonhos pois a realidade para muitos é 
bastante desagradável. 

Com isso, o Gráfico 31 ficou assim: 
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Gráfico 31 - Grau de Concordância – Requisito da Melhoria contínua, ou ciclo 

de aperfeiçoamento 

 

Fonte: Elaboração própria 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS  

6.1. CONCLUSÃO 

O modelo de gestão do marketing de serviços proposto neste estudo e desenvolvido 

após uma extensa revisão bibliográfica, mostrou-se alinhado às crenças e noções do 

empreendedor brasileiro, já que todos os requisitos foram testados e avaliados, 

obtendo um grau de concordância inequívoco deste público. 

Ao longo desta dissertação, foi possível compreender melhor as nuances do 

empreendedorismo no Brasil e identificar muitos elementos que caracterizam esta 

atividade, dentre as questões que precisam melhorar para uma expansão e 

desenvolvimento mais sustentáveis. 

Desta forma, acredita-se que o modelo proposto, ou mesmo o uso isolado dos seus 

critérios e requisitos, pode contribuir significativamente para a atividade 

empreendedora no país, já que se propõe a auxiliar o empreendedor nas suas 

atividades. 

Não se pode esquecer que um dos maiores desafios a serem superados nesta seara 

é justamente a barreira do conhecimento. Muitos empreendedores brasileiros não 

possuem formação acadêmica, profissional, ou mesmo de ensino fundamental para 

tocarem as suas atividades. Considerando esta realidade, acredita-se que modelos 

de gestão como o ora proposto, quando levados à aplicação prática, podem servir 

como ponte que conecta o conhecimento à realidade. 

Embora este não seja um trabalho conclusivo e generalista, restando limitado a uma 

amostra pequena, entende-se que a sua originalidade é um importante fator a ser 

considerado na classificação da sua relevância, embora outras pesquisas na área 

devam ser desenvolvidas para que um debate próspero surja em ambiente nacional, 

já que a literatura dominante quanto ao marketing de serviços é predominantemente 

estrangeira. 
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6.2. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

No que tange ao desenvolvimento de trabalhos futuros quanto ao marketing de 

serviços, acredita-se que novas pesquisas deveriam testar, na realidade nacional, 

muitas das premissas desenvolvidas em estudos e publicações estrangeiras. Isto, por 

si só, já permitiria uma maior adequação entre estas premissas e o cenário brasileiro. 

Quanto ao empreendedorismo, como os problemas identificados nesta seara são 

muitos, estudos que viabilizem maior acesso à informação e conhecimento por parte 

dos empreendedores podem surtir um impacto muito positivo para o desenvolvimento 

destas atividades, contribuindo para a sua fortificação e profissionalização. 
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APÊNDICE-A – Instrumento de Pesquisa 

Tendo em vista as afirmações apresentadas a seguir, selecione a lacuna que melhor 

define o seu grau de concordância com cada uma delas. 

 

1. A qualidade de um serviço ajuda a explicar a satisfação ou a insatisfação de um cliente. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

2. O nível de satisfação de um cliente também é influenciado pelo custo do serviço. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

3. É possível que um cliente se sinta insatisfeito com um serviço prestado por uma empresa por conta 
das suas próprias expectativas prévias. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

4. A lealdade de um cliente perante uma empresa influencia a sua permanência como cliente da 
organização.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

5. O compromisso existente entre um cliente e uma empresa ajuda a explicar o tempo de duração da 
relação entre ambos.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 



131 

 

  



132 

 

6. A confiança que um cliente deposita em uma empresa é essencial para determinar se ele 
continuará sendo cliente ou não. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

7. A retenção de clientes é diretamente influenciada pelo treinamento e orientações que os 
funcionários receberam. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

8. Funcionários que conhecem os valores e princípios da empresa em que trabalham representam 
melhor a organização no mercado. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

9. Funcionários com maiores habilidades interpessoais e de relacionamento tem maior propensão de 
contribuir com os níveis de satisfação do cliente. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

10. Ter funcionários bem preparados e com poder para tomar as decisões necessárias poderá surtir 
efeitos positivos quando o relacionamento entre um cliente e uma empresa está passando por uma 
crise. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

11. O treinamento dos funcionários deve levar em consideração os incentivos que serão oferecidos a 
eles para que sigam melhorando a performance ou o desempenho no trabalho. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 
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12. Uma organização deve procurar saber se os clientes estão satisfeitos e o quanto estão satisfeitos 
com os seus serviços. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

13. Medir a taxa de retenção, ou o tempo de duração do relacionamento entre cliente e empresa, pode 
ajudar a empresa a definir estratégias para corrigir erros e melhorar o seu desempenho.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

14. Saber se os programas de treinamento estão surtindo efeito prático é muito importante para 
qualquer empresa. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

15. As empresas que adotam programas de incentivo ao desempenho do funcionário devem procurar 
medir o impacto desses programas nos resultados da organização. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

16. Uma companhia que deseja crescer deve analisar, dentre outras coisas, o custo e o valor de um 
cliente ao longo do tempo. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 

17. Estar sempre em busca de melhoria contínua e aperfeiçoamento é uma regra que todas as 
empresas deveriam seguir. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente (não 
concordo, nem 

discordo) 

Discordo Discordo 
totalmente 

 


